
Brabantse Impact Monitor
Actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant

Woensdag 27 mei 2020 - Provincie Noord-Brabant
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Gebiedsbeeld
• Er zijn vandaag 7 nieuwe coronapatiënten opgenomen 

(geweest) in het ziekenhuis, wat het totaal aantal opnames op 

11.697 brengt. 

• Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 189. 

Dat is 1 bezet bed meer dan de dag ervoor. Er liggen 

daarnaast 522 non-covid-patiënten op de IC.  

• 5.871 mensen zijn aan het virus overleden (15 in de 

afgelopen 24 uur).

• Er liggen om en nabij 200 coronapatiënten in Brabantse 

ziekenhuizen. (begin april waren dat er nog zo’n 800). Nog 

zo’n 30 coronapatiënten liggen op de Brabantse IC’s.Recente ontwikkelingen
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Herstelfonds Europese Commissie (NIEUW)

• De Europese Commissie stelt een fonds voor van 750 miljard euro. Het geld is bedoeld om de economische schade 

van de coronacrisis te verzachten. Met de begroting als onderpand wil de Commissie, tegen gunstige rente, geld 

lenen op de kapitaalmarkten voor het herstelfonds. Brussel kan dat geld vervolgens schenken (500 miljard) of lenen 

(250 miljard) aan de lidstaten.

De plannen vereisen een unanieme goedkeuring van de 27 lidstaten. Nederland, Oostenrijk, Zweden en 

Denemarken lieten eerder al weten niets te zien in het Franse-Duitse plan om 500 miljard euro te geven aan de 

zwaarst getroffen landen. Een tijdelijk, eenmalig fonds waar landen geld kunnen lenen is volgens hen genoeg.

Tweede noodpakket voor ondernemers  

• Het kabinet trekt de komende 3 maanden nog eens 13 miljard euro uit voor steun aan ondernemers die in financiële 

problemen komen door de coronacrisis. Het eerste noodpakket loopt af op 1 juni.

• Werkgevers die een beroep doen op de verlengde NOW-regeling krijgen net als nu geen subsidie als ze 

werknemers ontslaan, maar de boete van 50% verdwijnt als het gaat om ontslag om bedrijfseconomische redenen. 

• De voorwaarden voor ZZP’ers die aanspraak willen maken op een uitkering ter hoogte van het sociaal minimum 

worden strenger. MKB-bedrijven in onder meer de horeca, recreatie en theaters die getroffen zijn door de crisis 

krijgen een compensatie voor hun vaste lasten die kan oplopen tot 20.000 euro, afhankelijk van het omzetverlies.

• Flexwerkers die hun baan hebben verloren door de coronacrisis en niet in aanmerking komen voor WW of bijstand 

kunnen 3 maanden lang een uitkering krijgen van 600 euro (1.800 euro totaal). 

• De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 september. 

• De kredietverlening en- garanties aan MKB-bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. 

Het betreft de BMKB, GO en KKC. De Corona Overbruggingslening (COL) voor innovatieve start- en scale-ups krijgt 

vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.  

Recente ontwikkelingen

Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Recente ontwikkelingen

Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Gebiedsbeeld



E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

im
p

a
c

t Recente ontwikkelingen
Overig

• Vanaf 1 juni mag en kan iedereen in Nederland getest worden op corona. Nu geldt dat alleen nog voor specifieke 

groepen zoals zorgpersoneel en leraren. (NIEUW)

• Het lukt Nederlanders steeds minder goed om 1,5 meter afstand te bewaren. Dat blijkt uit een gedragsonderzoek 

van het RIVM en de GGD’s onder 53.000 mensen.  Ten opzichte van een maand geleden zegt 12% zich minder 

aan de regels te houden met hun naasten. Bij de omgang met collega’s is een daling van 5% te zien, bij het 

boodschappen doen een daling van 9%. (NIEUW)

• Uit onderzoek van EenVandaag en de VNG blijkt dat meer dan driekwart van de gemeenten als gevolg van de 

coronacrisis gaat bezuinigen of de belastingen gaat verhogen als de Rijksoverheid geen extra geld beschikbaar 

stelt. In totaal verwacht 87% van de 162 ondervraagde gemeenten financiële problemen. Ze hebben momenteel 

minder inkomsten uit belastingen, vergunningsleges en huren en zijn tegelijkertijd meer geld kwijt aan onder meer 

de GGD’en, handhaving, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Zo heeft de gemeente Den Bosch al 

voor 4 tot 6 miljoen euro aan maatregelen genomen en loopt het daarnaast nog miljoenen euro’s mis aan 

inkomsten, zoals parkeerinkomsten, (NIEUW)

• De eerste gevallen van bedrijven die onterecht overheidssteun via de TOGS-regeling (waarbij bedrijven eenmalig 

4000 kunnen krijgen) hebben gekregen, zijn bekend. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland laat weten dat 

de eerste terugvorderingen kortgeleden in gang zijn gezet. Meer details, over hoeveel en welke bedrijven het gaat, 

geeft de dienst nog niet. Tot vorige week zijn er 191.000 aanvragen bij de RVO binnengekomen. Ruim 181.000 zijn 

uitbetaald, voor maar liefst 724 miljoen euro. (NIEUW)

• De gemeente Oosterhout wil 2,3 miljoen euro gebruiken om de coronacrisis te bestrijden. Dat haalt de gemeente 

uit het overschot van 2019. (NIEUW)

• De provincie Noord-Brabant inventariseert samen met partners in West-Brabant de ontwikkelingen binnen het 

hightech maintenance-cluster, zodat na de coronacrisis het ecosysteem een flitsende doorstart kan maken. 

(NIEUW)
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(Duurzame) energie (NIEUW)

• De investeringen in de energiesector zijn door de coronacrisis wereldwijd met 20% teruggelopen, wat de grootste 

daling is in de geschiedenis. Dat staat in een rapport van het Internationaal Energieagentschap IEA. Het gebrek 

aan investeringen kan leiden tot energietekorten in de nabije toekomst. Door de wereldwijde maatregelen tegen de 

coronapandemie wordt er nauwelijks meer gevlogen, veel minder auto gereden en legden fabrieken de productie 

stil. In landen met een volledige lockdown nam de vraag naar energie met 25% af. 

• Investeringen in olie en gas zijn sinds de coronacrisis met een derde gedaald, in schaliegas zelfs met de helft. De 

investeringen in duurzame energie uit zon en wind zouden moeten stijgen, maar zijn teruggevallen naar het niveau 

van drie jaar geleden. 

• Uit onderzoek van ABN Amro blijkt dat Nederlanders de schonere lucht die door het stilleggen van grote delen van 

de economie is ontstaan graag behouden. 71% wil de positieve effecten op het klimaat vasthouden. Bijna de helft 

is zelfs bereid daar het eigen reisgedrag op aan te passen. Bewust minder vliegen hoort daar ook bij.

• De coronacrisis zal echter het toch al niet zo hoge tempo van verduurzaming verder doen vertragen door de grote 

negatieve impact op de economie en de daarmee samenhangende onzekerheid over werk en inkomen, aldus 

economen van de Rabobank. Grote investeringen, waaronder ook verduurzamingsplannen, worden nu uitgesteld. 

Wel zou de toename in thuiswerken een positieve impuls kunnen geven door de hogere behoefte aan 

wooncomfort. Dat kan weer aanleiding geven om eerder aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen.
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Krimp Nederlandse economie

• Het CBS heeft bekendgemaakt dat de Nederlandse 

economie in het 1e kwartaal van 2020 met 1,7% is 

gekrompen, vergeleken met het laatste kwartaal van 2019. 

Dat is de grootste krimp na het eerste kwartaal van 2009, 

toen het bbp met 3,6% daalde. Met de krimp komt een 

einde aan 23 kwartalen op rij met groei. 

De daling komt vooral door de veel lagere consumptie door 

huishoudens, die logischerwijs volgt op de genomen 

coronamaatregelen. Huishoudens hebben in het 1e

kwartaal 2,7% minder besteed dan in het 4e kwartaal van 

2019 en 1,3% minder dan in het 1e kwartaal van 2019. Dat 

is de grootste daling sinds het begin van de reeks in 1987. 

In maart besteedden consumenten maar liefst 6,7% minder 

dan in dezelfde maand in het jaar ervoor.

Het CBS wijst er wel nadrukkelijk op dat de cijfers nu veel 

onzekerder zijn dan gebruikelijk.
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• Het platform De Nieuwe Winkelstraat deelt mooie en goede voorbeelden van samenwerkingen in winkelgebieden 

over omgaan met de coronacrisis en de anderhalvemetersamenleving. (NIEUW)

• Het Eindhovense bedrijf Cytosmart heeft 100 microscopen, die verbonden zijn met een camera op internet, 

geschonken aan laboratoria in 20 landen, voor onderzoek naar corona. (NIEUW)

• De gemeente 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant hebben brabantvoormekaar.nl gelanceerd, een 

platform voor websites die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengen en websites die corona-

gerelateerde informatie aanbieden voor werkgevers en werknemers.
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https://www.brabantvoormekaar.nl/
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• Wereldwijde productie in plaats van ‘Made in Holland’ (NIEUW)

Voor bedrijven die nu in de coronacrisis geen onderdelen geleverd krijgen, kan produceren in eigen land de 

oplossing zijn. In Noord-Brabant denken ze daar echter anders over. Hightech-fabrikanten beschermen zich tegen 

een pandemie door hun productie juist wereldwijd te spreiden. Meer fabricage in eigen land zou hun 

toeleveringsketen juist kwetsbaarder maken bij een nieuwe wereldwijde crisis, aldus de Brabantse bedrijven in het 

FD van gisteren.

Additive Industries bijvoorbeeld (130 werknemers), een producent van complexe 3D-metaalprinters in Eindhoven, 

noemt ‘risicospreiding’ een belangrijk motief om ooit een Chinese vestiging te openen. NTS -Group, een 

Eindhovense toeleverancier van hightechbedrijven (1700 werknemers), houdt vast aan mondiale spreiding. Met 

een netwerk van fabrieken dekt het bedrijf zich ook in tegen politieke verrassingen, zoals de handelsoorlog tussen 

Amerika en China. Het bevoorraad Amerika nu vanuit Europa in plaats van China.

Dieper in de keten van toeleveranciers zijn de ervaringen anders. Betech, dat onderdelen levert aan onder meer 

NTS-Group, presenteert zich nadrukkelijk met de slogan ‘Made in Holland’. Het bedrijf krijgt steeds meer orders 

van fabrikanten die hun onderdelenmakers in de buurt willen hebben, zoals van de producent van 

beademingsapparatuur Demcon.

‘Made in Holland’ lijkt derhalve een logische psychologische reactie op de coronacrisis. De eerste gedachten is 

vaak: dit mag ons nooit meer gebeuren. Toen in januari de Chinese fabrieken sloten, stokte wereldwijd de aanvoer 

van vitale onderdelen. Complexe productieketens, waarin onderdelen precies op tijd worden afgeleverd, zullen 

volgens economen de crisis niet overleven op deze manier. De oplossing lijkt reshoring: het terughalen van 

productie dicht bij huis. Maar nu de pandemie elk werelddeel heeft bereikt, denken ondernemers na over andere 

strategieën. Ook het eigen land is immers niet altijd de veiligste plek. Een duurzaam alternatief is spreiding van de 

machinebouw en de toeleveringsketen over de wereld.
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• Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft buitenlandse toeristen opnieuw opgeroepen niet massaal naar 

Nederland te komen. Het Duitse persbureau DPA meldde gisteren dat Duitsland vanaf 15 juni het negatieve 

reisadvies voor Nederland en alle grenscontroles wil opheffen. Dat zou de weg vrij maken voor Duitse 

toeristen om naar Nederland te komen. (NIEUW)

• De Europese Unie pleit voor een betere coördinatie tussen landen bij het geleidelijk opheffen van 

reisbeperkingen, maar uiteindelijk zijn het de lidstaten zélf die beslissen voor wie ze open gaan. Brussel 

komt binnenkort met een interactieve kaart van Europa waarop toeristen kunnen zien voor welke landen en 

regio’s beperkingen gelden. Voorlopig presenteren landen op eigen houtje plannen om het toerisme weer 

op gang te krijgen, soms met heuse ‘coronabondjes’, zoals Estland, Letland en Litouwen, die alleen de 

grenzen voor elkaar openen. (NIEUW)

• De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) heeft in een open brief aan staatssecretaris 

Keizer van EZ gepleit voor een coronanoodfonds voor de sector. De branche heeft behoefte aan passende 

staatssteun, aldus de voorzitter. Een noodfonds zou vele faillissementen voorkomen. Bij de vereniging zijn 

zo’n 400 kleinschalige reisorganisaties aangesloten. (NIEUW)

• Booking.com gaat geen gebruik maken van het tweede steunpakket van het kabinet. Het bedrijf maakt nu 

nog gebruik van de NOW-regeling, waar veel kritiek op kwam, omdat het bedrijf jarenlang winst maakte en 

het geld onder meer gebruikte om de eigen aandelenkoers op te krikken. In Nederland werken zo’n 5.000 

mensen bij het bedrijf. (NIEUW)

• De Bredase horeca mocht op 25 mei niet bij wijze van proef de deuren openen. Dat heeft het kabinet vorige 

week bekend gemaakt. De Bredase afdeling van KHN was teleurgesteld en houdt het hart vast wanneer 

iedereen vanaf 1 juni massaal naar de horeca gaat komen. (NIEUW)
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• Supermarktketen Jumbo gaat 300 van de 1.300 banen op het hoofdkantoor in Veghel schrappen. Een deel van de 

functies zal worden uitbesteed, maar ongeveer 80 medewerkers zullen worden ontslagen. De verloren banen 

hebben niets te maken met de huidige prestaties van de supermarktketen, want Jumbo ziet de omzet in zowel de 

winkels als online alleen maar toenemen in de coronacrisis. De winkelomzet ligt dit jaar 15% hoger en online zijn 

de verkopen 50% gegroeid. (NIEUW)

• Winkeliers mogen met hun prijzen blijven stunten en korting geven. Het kabinet heeft besloten niet in te gaan op de 

wens van sommige winkeliers voor een tijdelijk verbod op de uitverkoop tot 1 juli. Juridisch blijkt dat lastig en onder 

ondernemers is er niet genoeg draagvlak voor zo’n verbod, aldus het ministerie van EZK. Vorige maand werd een 

petitie van twee kledingwinkels uit Breda met een verbod op de uitverkoop meer dan 6.300 maal ondertekend. 

(NIEUW)

• Groothandels sluiten per 1 juni hun deuren voor consumenten 

en zijn weer louter toegankelijk voor pashouders. In maart 

gingen groothandels open voor iedereen, omdat de horeca 

sloot en er grote druk op supermarkten ontstond. (NIEUW)

• De omzet van de detailhandel was in het eerste kwartaal van 

2020 4% hoger dan een jaar eerder. In de foodsector werd in 

het eerste kwartaal 6,4% meer omgezet – de grootste stijging 

sinds 2008. Deze fors hogere omzet kwam vooral tot stand 

door sterke verkopen van supermarkten. 

In de non-foodsector was de omzet 0,6% minder in het eerste 

kwartaal van 2020 dan in dezelfde periode in 2019. Dat is de 

eerste omzetafname sinds 2016.
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• Sinds eind april wordt het weer steeds drukker op de 

Nederlandse snelwegen. Al ligt de verkeersintensiteit op 

19 mei nog altijd zo’n 15% lager dan begin maart. Op het 

‘dieptepunt’ (toen iedereen zich netjes aan de maatregelen 

hield) eind maart reed er ruim 40% minder verkeer op de 

snelwegen dan voor de coronamaatregelen. Met een verdere 

versoepeling van de maatregelen per 1 juni zal de stijgende 

lijn van verkeer de komende tijd vermoedelijk doorzetten.

(NIEUW)

• Uit een peiling van de ANWB blijkt dat 36% ook na de 

coronacrisis verwacht vaker met een eigen vervoermiddel

te zullen reizen, uit angst voor besmetting in het te drukke 

OV. Ook de fiets komt als alternatief voor het OV naar voren. 

27% denkt na de crisis vaker met de fiets te gaan. 17% denkt 

vaker de auto te pakken. (NIEUW)

• De Nederlandse Spoorwegen gaat krimpen en heeft overheidssteun nodig om de gevolgen van de coronacrisis het 

hoofd te bieden. Dat heeft de RvB aangegeven in een online personeelsbijeenkomst. Het spoorbedrijf verwacht tot 

2025 (wanneer het pas weer net zo veel reizigers denkt te vervoeren als voor de coronacrisis) een omzetverlies 

van 4,7 miljard euro. De NS kan veel minder reizigers vervoeren en denkt er bovendien over om de komende 5 

jaar 1,4 miljard euro te besparen. (NIEUW)

• De coronacrisis trekt ook in de taxibranche diepe sporen. Volgens de RDW zijn er de afgelopen maanden 6.000 

kentekens tijdelijk geschorst, waarvan 580 in Noord-Brabant. Zo heeft Taxi Van der Zanden in Helmond van de 55 

taxi’s er 50 een maand lang stilgezet. Op dit moment rijdt driekwart van het wagenpark weer. (NIEUW)
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• Het kabinet heeft uitgewerkt hoe het de aanvullende noodsteun van 300 miljoen euro voor de 

cultuursector gaat verdelen. Zo is o.a. € 113 miljoen bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de 

basisinfrastructuur, € 40 miljoen voor organisaties die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen 

ontvangen, € 50 miljoen voor de `Opengestelde Monumenten-Lening’ en € 48,5 miljoen voor regionale musea, 

(pop)podia en filmtheaters. (NIEUW)

• De Nederlandse cultuursector organiseert tussen 30 mei en 5 juni een actieweek om aandacht te vragen voor de 

problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Zo hebben veel artiesten in de sector geen werk meer, doordat 

de theaters en podia al maanden dicht zijn en er weinig zicht is op verbetering. De sector voelt zich nauwelijks 

gesteund door de overheid. Er wordt een livestream opgetuigd op de website www.cultuurinactie.nl, waar twaalf 

uur per dag wordt geprotesteerd, ondersteund door tientallen bekende Nederlanders. (NIEUW)

• Om faillissementen in de culturele sector te voorkomen, wordt iedereen gevraagd zijn of haar ticket voor een 

festival te bewaren. Of en wanneer je het aankoopbedrag terugkrijgt hangt af van of het evenement is afgelast 

(binnen 3 maanden) of verplaatst (een maand na de nieuwe datum, mogelijk dus pas over een jaar). Volgens de 

branche is het aanhouden van de kaartjes gewoon nodig. (NIEUW)

• Na een noodgedwongen maandenlange sluiting opent het Parktheater in Eindhoven vanaf 9 juli weer de deuren 

voor het publiek met ‘Het 150 cm zomerfestival’. Het coronaproof zomerprogramma bestaat voor een groot deel uit 

familievoorstellingen, meerdere keren per dag, in aangepaste vorm, voor een kleiner publiek (NIEUW)

• De grote Eindhovense cultuurinstellingen krijgen 3 miljoen euro noodsteun van het stadsbestuur. Met dat geld 

moeten ze dit jaar in ieder geval een deel van de financiële gevolgen van de coronacrisis kunnen opvangen. Het 

gaat om het Muziekgebouw, het Parktheater, de Effenaar, Plaza Futura, het Eindhoven Museum en het Centrum 

voor de Kunsten (CKE).
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• Minister Schouten van Landbouw heeft aan de GGD’s gevraagd om alle medewerkers van slachthuizen in ons 

land te gaan testen. Aanleiding zijn de recente corona-uitbraken in meerdere slachthuizen, waaronder die bij Van 

Rooi Meat in Helmond. Daarnaast moeten de slachthuizen zelf maatregelen nemen zodat medewerkers veilig hun 

werk kunnen doen. (NIEUW)

• Als de volksgezondheid en de gezondheid van dieren in gevaar zijn door coronabesmettingen op 

nertsenfokkerijen, dan worden alle nertsen, ook de gezonde, geruimd. Dat heeft minister Schouten gezegd in de 

Tweede Kamer. De minister heeft aangegeven dat zij het veterinair epidemiologisch onderzoek wil afwachten, 

waarvan de uitslag vrijdag wordt verwacht. Ruimen is volgens de minister het ultieme middel. (NIEUW)
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• Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouw 

is in maart met 14% gestegen ten opzichte van dezelfde 

maand een jaar eerder (5.834 tov 5.116). Dat blijkt uit een 

analyse van ING op basis van cijfers van het CBS. In 

februari werden er ook al meer bouwvergunningen 

afgegeven. Dit is voor het eerst na ongeveer een jaar van 

krimp. 

De overheid probeert ervoor te zorgen dat de afgifte van 

vergunningen ook tijdens de coronacrisis op peil blijft. De 

afgelopen jaren was vooral de aanbodzijde van de 

woningbouw de beperkende factor, zoals door schaarste 

aan bouwlocaties en stikstofmaatregelen. (NIEUW)

• Bouwbedrijven hebben in het afgelopen kwartaal hun 

omzet opgevoerd. Volgens het CBS laat dit zien dat de 

bouwsector het eerste kwartaal van dit jaar nog geen 

hinder heeft ondervonden van de coronacrisis. De omzet 

in de bouw steeg in de eerste 3 maanden met 9,1% 

vergeleken met een jaar eerder. Zelfs in maart, waarin de 

eerste effecten van de maatregelen tegen het coronavirus 

zichtbaar werden, behaalden bouwbedrijven een hogere 

omzet. 
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– Het langverwachte plan van de Europese Commissie om lidstaten te helpen de coronacrisis te bestrijden is er. De 

commissie wil 750 miljard euro lenen om dit vervolgens aan zwaargetroffen lidstaten te kunnen geven of 

uitlenen. (RTLZ) (NOS)

– Bedrijven die een omzet hebben van meer dan 750 miljoen euro wereldwijd, moeten als het aan de Europese 

Commissie ligt een Europese belasting gaan betalen. Het is een van de voorstellen die de Europese Commissie 

presenteert om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. (NOS)

– Nederland wil een Europees noodfonds waar landen twee jaar lang geld uit kunnen lenen om de coronacrisis te 

bestrijden. Ook moet de Europese begroting worden gemoderniseerd, met minder landbouwuitgaven en geld voor 

regionale ontwikkeling. (NOS)

– De hele samenleving wordt hard geraakt door de coronacrisis, maar de grootste klappen vallen bij hen die het 

al het zwaarst hebben. Ongeveer twee derde van mensen zonder vast contract met toch al een mager inkomen, 

zijn er door de coronacrisis op achteruit gegaan. (RTL Nieuws)

– Voor arbeidsmigranten zijn nauwelijks coronamaatregelen getroffen. De groep is groot: zo’n 400.000 (tijdelijke) 

arbeidsmigranten werken in Nederland (NRC). ChristenUnie en SP komen met het Actieplan Arbeidsmigratie. Leo 

Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis, vindt dat ze met dit plan de plank misslaan. (RTLZ)

– Door corona kiezen meer mensen ervoor om hun huis in de verkoop te zetten. Makelaars hebben het de laatste 

weken drukker dan normaal, blijkt uit een rondgang van RTL Z. 'Met enige verbazing aanschouwen we dit', zegt de 

Brabantse makelaar Robin Scholten. (RTLZ)

– MKB-Nederland, Ondernemend Nederland en KHN willen dat de overheid ook de ontslagkosten van noodlijdende 

MKB-bedrijven vergoedt. Met name reisbureaus, sportscholen, horecabedrijven en retailers hebben geen geld voor 

het betalen van de wettelijke transitievergoeding (RTLZ).

Maatschappelijke impact

Gebiedsbeeld

Mediabeeld

https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/5134801/commissie-wil-750-miljard-lenen-om-coronacrisis-te-bestrijden
https://nos.nl/artikel/2335265-europese-commissie-wil-750-miljard-euro-voor-herstelfonds.html
https://nos.nl/artikel/2335223-eu-voorstel-grote-bedrijven-moeten-meebetalen-aan-herstel-coronacrisis.html
https://nos.nl/artikel/2334817-nederlands-alternatief-voor-coronasteunplan-europese-unie.html
https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5133021/een-op-tien-nederlanders-kan-moeilijk-rondkomen-door-coronacrisis
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/22/de-keuken-delen-ze-met-zn-vijftigen-a4000562
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z25264&did=2019D51972
https://www.rtlz.nl/opinie/column/5131741/actieplan-arbeidsmigratie-segers-marijnissen-polen-uitbuiting-economie-brain
https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/artikel/5130591/makelaars-woningmarkt-corona-huis-te-koop-huis-kopen
https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/artikel/5131021/mkb-ontslag-transitievergoeding-onl-horeca-reisbranche


E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

im
p

a
c

t (Inter)nationaal mediabeeld

Recente ontwikkelingen

Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

– Uit een eerste onderzoek van Rabobank blijkt dat de anderhalvemetereconomie kan leiden tot een krimp van de 

economie van 10 procent. In een artikel op ESB.nl wordt berekend dat de 60min-economie tot betere 

economische resultaten leidt dan de anderhalvemetereconomie. (ESB)

– Winkeliers mogen met prijzen blijven stunten en korting geven. Het kabinet heeft besloten niet in te gaan op 

de wens van sommige winkeliers voor een tijdelijk verbod op de uitverkoop tot 1 juli. Juridisch blijkt dat lastig en 

onder ondernemers is er niet genoeg draagvlak voor zo'n verbod, aldus het ministerie van Economische Zaken. 

(NOS)

– Nu het luchtruim en de grenzen weer voorzichtig opengaan, bereiden landen in Europa zich voor op de komst van 

toeristen. Maar wat betekent dat voor jouw vakantie? De regelgeving en afspraken verschillen per land, daarnaast 

zijn ze vaak nog niet definitief of tegenstrijdig. (NOS)

– De eerste gevallen van bedrijven die onterecht overheidssteun via de TOGS-regeling hebben gekregen, zijn 

bekend. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) laat weten dat de eerste terugvorderingen 

kortgeleden in gang zijn gezet. (NOS)

– De wereldhandel krimpt hard, en dat is slecht nieuws voor Nederland. Maar er zijn lichtpuntjes. En misschien 

zorgen die ervoor dat de economische schade gaat meevallen. Oftewel: Hoe het economisch herstel van Azië laat 

zien dat het tij snel kan keren. (RTL Nieuws)

– Het tweede steunpakket van het kabinet voor bedrijven, waar de staat zo'n 13 miljard euro voor uittrekt, is niet 

voldoende volgens het bedrijfsleven. De tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro voor vaste lasten is veel te 

weinig, verwachten VNO-NCW en MKB Nederland. (RTL Nieuws)

– De investeringen in de energiesector zijn door de coronacrisis wereldwijd met 20 procent teruggelopen, de 

grootste daling in de geschiedenis. Dat staat in een rapport van het Internationaal Energieagentschap IEA. Het 

gebrek aan investeringen kan leiden tot energietekorten in de nabije toekomst. (NOS)
Maatschappelijke impact

Gebiedsbeeld

Mediabeeld

https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/april/de-anderhalvemetereconomie-van-nederland-gemeten/
https://esb.nu/blog/20059630/de-60min-economie-is-beter-dan-de-1-5meter-economie
https://nos.nl/artikel/2335040-tijdelijk-verbod-op-uitverkoop-komt-er-toch-niet.html
https://nos.nl/collectie/13841/artikel/2334824-zomervakantie-in-de-eu-getouwtrek-om-toeristen-is-begonnen
https://nos.nl/artikel/2334790-eerste-onterecht-uitgekeerde-coronasteun-al-teruggevorderd.html
https://www.rtlnieuws.nl/economie/tv/video/5134096/wereldhandel-krimp-coronacrisis-azie-economie-herstel-vertrouwen
https://www.rtlnieuws.nl/economie/business/artikel/5134546/ondernemerslobby-klaagt-dat-steunpakket-niet-genoeg
https://nos.nl/artikel/2335226-energie-investeringen-naar-historisch-dieptepunt-door-coronacrisis.html
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– De coronacrisis raakt Brabantse jongeren op de arbeidsmarkt keihard. In april steeg het aantal mensen 

onder de 27 jaar dat werkloos raakte en een beroep moet doen op de WW met 74%. (BN De Stem)

– Nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld, moeten direct worden geruimd, vindt de gemeente 

Gemert-Bakel. Omdat de gemeente die beslissing echter niet zelf kan nemen, gaat er nu een brandbrief naar 

minister Carola Schouten van Landbouw. (Omroep Brabant)

– De Parade in Den Bosch wordt ingericht voor extra terrassen. Dat is te lezen in het ruimtelijk verdeelplan dat 

de gemeente Den Bosch dinsdag bekend heeft gemaakt. Ook in de Kerkstraat en op de Markt wordt extra 

terrasruimte gecreëerd. (Omroep Brabant)

– De maatregelen die de gemeente Den Bosch de eerste maanden van de coronacrisis genomen heeft, komen 

op vier tot zes miljoen euro. Wethouders Jan Hoskom: “We zitten niet oneindig in ons geld. We kunnen niet 

iedereen redden.” (BD)

– De grote Eindhovense cultuurinstellingen krijgen drie miljoen euro noodsteun van het stadsbestuur. De 

kleinere instellingen moeten nog even geduld hebben. (BD)

– Het Parktheather in Eindhoven komt vanaf 9 juli met een ‘Het 150 cm zomerfestival. Het coronaproof

zomerprogramma bestaat voor een groot deel uit familievoorstellingen. (BD)

– Nog altijd veel onduidelijkheid onder Eindhovense ondernemers over de heropening van de horeca 

volgende week. Mogen ze extra terrassen plaatsen? Bedienen aan tafel? Foodtrucks plaatsen? Lang 

openblijven? (BD)

– Oosterhout houdt over 2019 een bedrag van 3,4 miljoen euro. Het overgrote deel van dat geld wil de 

gemeente gebruiken om de coronacrisis te bestrijden. Het gaat dan om 2,3 miljoen euro. (BN De Stem)

– Burgemeester Depla van Breda, verwacht dat dubieuze financiers nu steeds vaker aankloppen bij 

kroegen en restaurants om hen overeind te houden met crimineel geld. Concrete aanwijzingen heeft hij nog 

niet. (BD)
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https://www.bndestem.nl/brabant/crisis-jaagt-brabantse-jongeren-als-eersten-de-ww-in~aac3d498/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3209386/besmette-nertsenfokkerij-ruimen-honden-en-katten-ophokken-gemeente-luidt-noodklok
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3209377/gemeente-den-bosch-maakt-extra-ruimte-vrij-voor-terrassen-in-de-binnenstad
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/we-kunnen-niet-iedereen-redden-het-houdt-een-keer-op-met-de-bossche-miljoenen-voor-corona~a6a58c1c/
https://www.bd.nl/eindhoven/drie-miljoen-noodsteun-voor-eindhovense-cultuur~a7f16652/
https://www.bd.nl/eindhoven/parktheater-eindhoven-komt-met-coronaproof-150-cm-zomerfestival~ada87690/
https://www.bd.nl/eindhoven/eindhovense-horeca-snakt-naar-duidelijkheid-in-aanloop-naar-heropening-op-1-juni~a75567d7/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/oosterhout-pompt-2-3-miljoen-euro-in-bestrijding-coronacrisis~ace19eb9/
https://www.bd.nl/breda/criminelen-bieden-zwart-geld-aan-om-kroegen-overeind-te-houden-we-moeten-niet-naief-zijn~a27a71f31/
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– Na een kortstondige opleving medio vorige week n.a.v. de persconferentie van minister-president Rutte, zien we dat 

de licht dalende trend in het aantal online berichten doorzet. Hoewel sentimentanalyse doorgaans een grote foutmarge 

kent, is het toch opvallend dat het sentiment sinds de versoepeling van de maatregelen eindelijk weer een aantal keren 

(per saldo) positief is geweest.
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• Hoewel in eerste instantie over het algemeen tevreden werd 

gereageerd op het nieuwe steunpakket, neemt de kritiek de afgelopen 

dagen weer toe – vooral met betrekking tot cultuur.

• Over de bonus voor AirFranceKLM-topman Ben Smith zijn de 

meningen op sociale media minder verdeeld.

• Op Twitter laaide de discussie op naar aanleiding van Ruttes 

uitspraak: “Je kunt niet én banen willen én Piketty aanhangen.”

• Nog altijd veel discussie over het nut en noodzaak van anderhalve 

meter afstand houden, o.a. na de uitzending van de talkshow Op1 

met Maurice de Hond.

• Op sociale media werd nagepraat over de laatste Buitenhof-

uitzending met Jeroen Dijsselbloem over hoe de rekening van de 

coronamaatregelen betaald moet worden.
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https://twitter.com/Buitenhoftv/status/1264503273169604609
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• Een overzicht van de maatregelen die de Europese Unie heeft genomen is te vinden op europa-nu.nl.

• Een overzicht van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen is te vinden op rijksoverheid.nl.

• De provincie Noord-Brabant:

• maakt 5 miljoen euro vrij om de impact van het coronavirus op de Brabantse economie te verzachten.

• heeft ingestemd met het door de BOM beschikbaar stellen van 20 miljoen euro binnen bestaande 

kredietregelingen om daarmee innovatieve MKB bedrijven te ondersteunen. Deels zullen deze middelen 

worden aangewend als cofinanciering voor de Corona Overbruggingskredietregeling (COL) die sinds 29 april 

is opengesteld. Het aantal aanvragen voor deze COL ligt in Brabant inmiddels boven de 60.

• heeft 400.000 euro toegezegd aan Brainport om deze te benutten voor het geven van noodkrediet aan 

startende bedrijven. Deze regeling staat open voor start-ups in heel Brabant.

• heeft een voorstel neergelegd bij de provinciale staten om de komende vier jaar 16 miljoen euro te investeren 

in de arbeidsmarkt. Sinds kort is een platform in de lucht met gratis online opleidingsaanbod: 

www.brabantleert.nl. 

• ontwikkelt met de B5-steden een steunpakket voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. Er wordt 

een plan gemaakt van ongeveer 8 miljoen euro, waar de provincie 2 miljoen euro aan bijdraagt. 

Veel gemeenten in Brabant hebben maatregelen genomen om ondernemers en zzp'ers te steunen, o.a. door 

uitstel van het betalen van gemeentelijke belastingen en coulanceregelingen voor het betalen van huur en/of 

het voldoen aan subsidievoorwaarden.

• Meer informatie over de aanpak van de coronacrisis door de provincie Noord-Brabant is te vinden op 

brabant.nl/corona.
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https://www.europa-nu.nl/id/vl6veni6cpys/europese_maatregelen_coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen
https://www.brabantleert.nl
https://www.brabant.nl/subsites/corona
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Over deze monitor

Signalen doorgeven

Heeft u informatie en/of signalen die interessant zijn om mee te nemen in de

Brabantse Impact Monitor? Dan kunt u deze sturen naar corona@brabant.nl.

Abonneren

Wilt u de Brabantse Impact Monitor direct in uw mailbox ontvangen?

Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier >

Over de monitor

De Brabantse Impact Monitor is een initiatief van de provincie Noord-Brabant met 

medewerking van maatschappelijke partners, PACT Brabant en de regionale 

ontwikkelmaatschappijen in Brabant.

Frequentie

We streven ernaar de Brabantse Impact Monitor minimaal één keer per week te versturen.

mailto:corona@brabant.nl
mailto:corona@brabant.nl
https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aan_Afmelden_Brabantse_Impact_Monitor
https://pactbrabant.nl/leden-partners/
mailto:corona@brabant.nl
mailto:corona@brabant.nl

