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Verloop COVID-19 in NL
Actueel beeld

https://www.rivm.nl/coronavirus-kaart-van-nederland-per-gemeente 

Positief geteste personen NL: 14.697
Ziekenhuisopnames: 5.784
Overleden personen: 1.339



Ontwikkelingen Rijk

 Kabinet: landelijke oproep sociale onthouding, 
streep door evenementen, scholen, 
kinderdagverblijven, eet- en drink-
gelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, 
sexclubs, coffeeshops en scholen zijn gesloten. 

Update: scholen blijven gesloten tot 28 april. 

Relevante kamerbrieven:

 12 maart 2020: 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/minist
erie-van-economische-zaken-en-
klimaat/documenten/kamerstukken/2020/03/1
2/kamerbrief-over-economische-maatregelen-
met-betrekking-tot-het-coronavirus

 13 maart 2020:

 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/br
ieven_regering/detail?id=2020Z05090&did=20
20D10543 : Brief van Slob en Engelshoven : 
gevolgen COVID voor de onderwijs en cultuur

 16 maart 2020: 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/minist
erie-van-economische-zaken-en-
klimaat/documenten/kamerstukken/2020/03/1
6/kamerbrief-over-verruiming-borgstelling-

midden-en-kleinbedrijf-bmkb-als-gevolg-van-
de-coronacrisis

 17 maart 2020: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cor
onavirus-covid-
19/documenten/kamerstukken/2020/03/17/ka
merbrief-over-noodpakket-banen-en-economie

 27 maart 2020: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksover
heid/documenten/kamerstukken/2020/03/27/u
itwerking-motie-jetten-c-s-over-steun-voor-
het-culturele-en-creatieve-veld/uitwerking-
motie-jetten-c-s-over-steun-voor-het-
culturele-en-creatieve-veld.pdf

 31 maart 2020: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksover
heid/documenten/kamerstukken/2020/03/31/ti
jdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-
behoud-van-
werkgelegenheid/Kamerbrief+Tijdelijke+noodm
aatregel+overbrugging+voor+behoud+van+we
rkgelegenheid.pdf

Actueel beeld

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05090&did=2020D10543
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2020/03/16/kamerbrief-over-verruiming-borgstelling-midden-en-kleinbedrijf-bmkb-als-gevolg-van-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/27/uitwerking-motie-jetten-c-s-over-steun-voor-het-culturele-en-creatieve-veld/uitwerking-motie-jetten-c-s-over-steun-voor-het-culturele-en-creatieve-veld.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/31/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-behoud-van-werkgelegenheid/Kamerbrief+Tijdelijke+noodmaatregel+overbrugging+voor+behoud+van+werkgelegenheid.pdf


Factsheet CPB – 26 maart 2020
Actueel beeld



Factsheet CPB – 26 maart 2020
Actueel beeld

 Vier scenario’s schetsen de economische 
impact (NL) van het coronavirus in 2020 
en 2021.

 De crisis is uitzonderlijk, omdat er zowel 
verminderde productie als vraaguitval 
is. Als de crisis langer duurt kunnen er 
ook problemen in de financiële sector 
ontstaan.

 In alle scenario’s treedt een recessie in 
2020 op, de diepte en duur verschilt wel 
sterk. 

 Hoewel het nog moeilijk in te schatten is 
hoe groot de terugval in de economie op 
dit moment is, krimpt het bbp in 2020 
met 1,2% tot 7,7%.

 In het lichtste scenario zet het herstel in 
het derde kwartaal 2020 in, in het 
zwaarste blijft herstel tot ver in 2021 
uit.

 In scenario IV is de krimp cumulatief 
ruim 10%, aanzienlijk meer dan in de 
vorige crisis.

 De werkloosheid loopt in het lichtste 
scenario slechts beperkt op, maar stijgt 
in het zwaarste scenario tot boven 9% 
in 2021. 



Relevante economische publicaties
Actueel beeld

 27 maart, ABN AMRO: Invloed coronacrisis op 
Nederlandse economie 
https://insights.abnamro.nl/2020/03/invloed-
coronacrisis-op-nederlandse-economie/

 26 maart, Vastgoedmarkt. Corona en retail: waar 
vallen de hardste klappen? 
https://www.vastgoedmarkt.nl/financieel/nieuws/2
020/03/corona-en-retail-waar-vallen-de-hardste-
klappen-101152786

 26 maart 2020, CPB: Scenario’s economische 
gevolgen coronacrisis 
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownloa
d/CPB-Scenarios-maart-2020-Scenarios-
economische-gevolgen-coronacrisis.pdf

 25 maart 2020, ING: Coronavirus en het effect op 
binnenlandse consumptiepatronen 
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-
economie/onze-economie/de-nederlandse-
economie/publicaties/coronavirus-en-effecten-op-
binnenlandse-consumptiepatronen.html

 25 maart 2020, RaboResearch: Centrale  sectoren 
schokgevoeliger dan grootte doet vermoeden 
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/
maart/centrale-sectoren-schokgevoeliger-dan-
grootte-doet-vermoeden/

 24 maart 2020, ING:  pintransacties 
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-
economie/onze-economie/de-nederlandse-
economie/publicaties/coronavirus-en-effecten-op-

pintransacties.html

 19 maart 2020, ABN AMRO: Herstel economie na 
Corona crisis pas in 2021 
https://insights.abnamro.nl/2020/03/global-
monthly-herstel-economie-na-corona-crisis-pas-in-
2021/

 18 maart 2020, ESB: Prognoses voor een zieke 
economie 
https://www.esb.nu/blog/20058994/prognoses-
voor-een-zieke-economie

 12 maart 2020, RaboResearch: Coronavirus houdt 
wereldeconomie in zijn greep 
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/
maart/blik-op-de-wereld/

Interessante achtergronddocumenten:

 FME: impact corona virus op technologische 
industrie (23 maart 2020) 
http://www.fme.nl/sites/default/files/documenten/F
ME%20brief%20effecten%20Coronavirus%2023%2
0maart%202020.pdf

 Metaalunie: onderzoek naar gevolgen coronavirus 
https://metaalunie.nl/Details/2020/03/27/Metaalun
ie-onderzoek-naar-gevolgen-coronavirus

https://insights.abnamro.nl/2020/03/invloed-coronacrisis-op-nederlandse-economie/
https://www.vastgoedmarkt.nl/financieel/nieuws/2020/03/corona-en-retail-waar-vallen-de-hardste-klappen-101152786
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Scenarios-maart-2020-Scenarios-economische-gevolgen-coronacrisis.pdf
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/coronavirus-en-effecten-op-binnenlandse-consumptiepatronen.html
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/maart/centrale-sectoren-schokgevoeliger-dan-grootte-doet-vermoeden/
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/coronavirus-en-effecten-op-pintransacties.html
https://insights.abnamro.nl/2020/03/global-monthly-herstel-economie-na-corona-crisis-pas-in-2021/
https://www.esb.nu/blog/20058994/prognoses-voor-een-zieke-economie
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/maart/blik-op-de-wereld/
http://www.fme.nl/sites/default/files/documenten/FME brief effecten Coronavirus 23 maart 2020.pdf
https://metaalunie.nl/Details/2020/03/27/Metaalunie-onderzoek-naar-gevolgen-coronavirus


ECONOMISCHE IMPACT  -
DIRECT GERAAKTE SECTOREN



Overzicht impact Overijsselse economie

 Contactbeperking legt sommige sectoren vrijwel 
helemaal stil: horeca, evenementen, cultuur, maar 
ook steeds meer detailhandel en de dienstensector 
(=direct geraakt).

 Andere sectoren moeten terugschalen in capaciteit 
doordat telewerken minder productief is, 
personeel ziek thuis is (minder gewerkte uren en 
minder productiviteit). 

 Industrie kampt met voorraadproblemen die 
ontstaan door problemen in het buitenland.

 Sommige productie zal na de crisis (deels) kunnen 
worden ingehaald (in geval van CPB-scenario 1). 
Voor seizoensgebonden sectoren of horeca en 
persoonlijke verzorging geldt dat niet.

 Werkgelegenheid: bij aanhouden van crisis vooral 
problemen onder schoolverlaters en mensen met 
tijdelijke contracten. Door tegemoetkoming in 
loonkosten loopt werkloosheid niet direct op.

 Arbeidsmarkt in Zicht heeft een coronapagina: 
https://arbeidsmarktinzicht.nl/corona-monitor-
arbeidsmarktinzicht. Deze pagina geeft inzicht in 
de economische impact van het coronavirus door 
een afgewogen combinatie van de beschikbare 
data, kennis uit de regio en kennis van experts.

 Het noodmaatregelenpakket wordt positief 
ontvangen. De zorg zit vooral of het voldoende is 
en of de organisatie en uitbetaling snel genoeg op 

gang komt. Vooral dat laatste is essentieel omdat 
veel bedrijven een liquiditeitsprobleem hebben.

 Er komen steeds meer signalen van ondernemers 
die tussen wal en schip dreigen te vallen. Ze 
worden hard geraakt, maar worden nog niet 
meegenomen in SBI-codes waarvoor de 
Tegemoetkoming getroffen sectoren (TOGS) geldt. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de SBI-code 
personenvervoer.

 Ondernemers die nu door de contactbeperking 
niet/nauwelijks beperkt worden lijken nog redelijk 
positief, vergelijkbaar met scenario 1 van het CPB. 
Als het langer gaat duren en/of er strakkere 
maatregelen komen, treden direct de andere 
scenario’s in werking. 

 Ondernemers maken zich wel zorgen over de 
langere termijn, namelijk het oppakken van de 
business na de acute crisis. 

 Voor de nu gedupeerde ondernemers wordt alles 
zo veel mogelijk geregeld. Wat blijft er over voor 
de ondernemers die hierna (in de tweede en derde 
golf) gedupeerd worden: kunnen zij straks ook 
nog een beroep doen op bepaalde regelingen?

 Veel gestelde ondernemersvragen: 
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-
ondernemersvragen-over-corona/

Impact economie Overijssel

https://arbeidsmarktinzicht.nl/corona-monitor-arbeidsmarktinzicht
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/


Werkgelegenheid - sectorstructuur

Grote én relatief grote sectoren in Overijssel zijn de 
landbouw, industrie en bouw (2019).

Sector Werkgelegenheid Locatiequotiënt*

Landbouw, bosbouw en visserij 22.994 1,47 

Winning van delfstoffen 432 0,74 

Industrie 78.743 1,34 

Prod./Distrib./Handel in elekt., aardgas, stoom en lucht 2349 1,04 

Winning/Distr. v. water; afval-/afvalwaterbeheer en sanering 2.975 0,97 

Bouwnijverheid 40.537 1,19 

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 113.843 1,07 

Vervoer en opslag 27.326 0,87 

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 28.563 0,92 

Informatie en communicatie 14.899 0,65 

Financiële instellingen 6.821 0,47 

Verhuur van en handel in onroerend goed 4.380 0,85 

Advisering, onderzoek en ov. spec. zak. dienstverl. 46.340 0,79 

Verhuur van roerende goederen en overige zak. dienstverl. 24.960 0,82 

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verpl. soc. verzek. 25.985 0,87 

Onderwijs 43.203 1,06 

Gezondheids- en welzijnszorg 101.013 1,07 

Cultuur, sport en recreatie 12.172 0,78 

Overige dienstverlening 11889 0,89 

Bron: BIRO/LISA
*De locatiequotiënt geeft de verhouding weer tussen het regionale aandeel van de sector ten 
opzichte van het landelijke aandeel. Bij 1 is deze verhouding in de regio gelijk aan de landelijke 
verhouding. Bij < 1 is de sector ondervertegenwoordigd. Bij > 1 is de sector 
oververtegenwoordigd.

Impact economie Overijssel



Vrijetijdseconomie

Welke signalen geven ondernemers?

 Wekelijks komt er een memo Stand van zaken 
vanuit Marketing Oost (zie volgende sheet). 

 Eerste resultaten ondernemers enquête over 
Impact corona (MarketingOost): 71% van de 
verblijfsaccommodaties en 89% van de 
dagrecreatieve voorzieningen geeft aan geraakt 
te zijn door het coronavirus. 

 Vooral dagrecreatieve ondernemers zien meer 
dan 50% van hun inkomsten verdampen. Een 
kwart van de verblijfsaccommodaties heeft te 
kampen met grote omzetverliezen.

 Veel ondernemers verwachten dat hun omzet 
minimaal wordt gehalveerd de komende tijd.

 Men heeft te kampen met liquiditeitsproblemen 
door achterblijven van boekingen en annulering 
van boekingen. Sectorbreed gaat het over 
honderden bedrijven.

 Ook in deze sector mooie initiatieven en 
creatieve ‘omdenk’-ideeën. Voor voorbeelden: 
https://www.marketingoost.nl/nl/corona-
dossier/

Hoe reageren ze op het steunpakket?

 Op zich positief, maar sector heeft specifieke 
problemen. 

 Gastvrij Overijssel heeft een brandbrief aan 
staatssecretaris Keijzer geschreven.

 Door het grote aantal annuleringen, lukt het de 
sector niet de aanbetalingen terug te betalen. 
Men komt daarom met een vouchersysteem. 

Waar is behoefte aan?

 zgn webinar/digitaal college/spreekuur van 
accountants om in beeld te krijgen hoe je een 
liquiditeitsprognose maakt en hoe je een 
liquiditeitspositie moet duiden.

 positieve en creatieve initiatieven onder de 
aandacht moeten brengen; kan namelijk ook 

stimulans brengen.

Impact economie Overijssel

https://www.marketingoost.nl/nl/corona-dossier/


Wekelijkse update Marketing-Oost

 Er is een korte inventarisatie opgesteld 
waarin we de stand van zaken in beeld 
brengen over de financiële situatie in de 
sector en de behoefte bij ondernemers. 

Bedrijven liggen stil

 Een eerste conclusie is dat de situatie is 
zoals verwacht. Bedrijven liggen 
allemaal stil, grotendeels gedwongen of 
anders niet haalbaar om open te blijven. 
Dit betekent uiteraard dat de omzet van 
het voorjaar wegvalt. 

 Voor een deel van de bedrijven is er nog 
de hoop op de zomer om dit gedeeltelijk 
te gaan compenseren en verwachten het 
nog wel vol te houden. 

 Voor een ander deel valt dit niet meer te 
compenseren of is er te weinig om op 
terug te vallen. 

 Gewenste ondersteuning ligt nu vooral 
op de financiële regelingen en advies 
over óf en hoe toch open te blijven. 

Uitdaging overtoerisme na de crisis

 Speciale aandacht voor Giethoorn: 
Giethoorn had een probleem met 
overtoerisme. Dat probleem is er nu 
niet, maar de uitdaging voor hen zit er 
in dat zij binnen de provincie het 
zwaarst hebben ingezet op de 
internationale markten. Die zullen weer 
terugkeren, maar wanneer de eerste 
inzet zal zijn op de binnenlandse markt 
dan verwachten we dat daar ook 
imagoherstelwerkzaamheden nodig zijn. 

 Daarbij kan dit een interessante 
showcase zijn om vanuit de nieuwe visie 
nu echt gezamenlijk integraal, met 
bewoners, ondernemers en bezoekers 
aan de slag te gaan om een groei c.q. 
herstel te realiseren die lusten en lasten 
in balans houden. 

Actueel beeld



Vrijetijdseconomie: sectoranalyse

Impact economie Overijssel

 Recreatie en toerisme is met bijna 40.000 
werkzame personen een 
ondervertegenwoordigde sector in 
Overijssel.

 Er werken ten opzichte van NL veel mensen 
in cafés, kampeerterreinen en overige 
logiesverstrekking. 

 Veel horecabedrijven zijn gesloten of 
draaien minimaal.

 Een deel van de omzet die eerder naar 
horeca ging gaat nu naar supermarkten.

 Door sluiting horeca-vestigingen ook 
toeleveranciers, landbouw en transport 
geraakt.

Bron: BIRO/LISA
*De locatiequotiënt geeft de verhouding weer tussen het regionale aandeel van de 
sector ten opzichte van het landelijke aandeel. Bij ‘=‘ is deze verhouding in de regio 
gelijk aan de landelijke verhouding. Bij ‘+’ of ‘++’ is de sector oververtegenwoordigd. Bij 
‘-’ of ‘- -’ is de sector ondervertegenwoordigd.



Cultuur en evenementen (1)

Welk steunpakket is er gekomen:

 Op 27 maart is een brief naar de Tweede 
Kamer gestuurd met maatregelen voor de 
sector. Dit zijn maatregelen voor de korte 
termijn die ervoor zorgen dat bedrijven 
overeind blijven en de medewerkers kunnen 
worden doorbetaald. Daarnaast heeft de 
minister de volgende coulance maatregelen 
genomen: 

▫ Voorschriften jaarverantwoording 2019 
versoepelen

▫ Niet terugvorderen van subsidie bij 
vaststelling, indien de prestatie-eisen niet 
worden gehaald als gevolg van de 

maatregelen rondom Covid-19

▫ Inzetten van opgebouwde reserves

▫ Bevoorschotting subsidies naar voren 
halen. 

 Hierbij is het uitgangspunt dat ondernemers, 
werkgevers en werknemers, waaronder de vele 
ZZP-ers in de culturele en creatieve sectoren, 
gebruik kunnen maken van de generieke 
steunmaatregelen van het kabinet. Deze 
regelingen zijn echter niet altijd (makkelijk) 
toegankelijk voor deze sector (bijvoorbeeld 
TOGS en TOZO). 

 Overijssel hanteert inmiddels dezelfde 
coulancemaatregelen.

Welke signalen geven ondernemers?

 De cultuur- en evenementensector wordt 
bijzonder hard geraakt door teruglopende 
vraag en noodzakelijke sluiting of 
afgelastingen. De druk op deze sectoren wordt 
breed erkend, zo blijkt uit de breed gesteunde 
motie Jetten die oproept tot een steunpakket 
voor de culturele sector en oproepen vanuit de 
sector zelf, bijvoorbeeld: Kunsten ’92, Platform 
Beeldende Kunst. 

 In totaal gaat het in Overijssel om 10 
poppodia, 94 musea en 36 theaters. Ze 
spreken reserves en eigen vermogen aan, 
verplaatsen/annuleren van voorstellingen, etc.

 We zien mooie creatieve digitale initiatieven 
ontstaan: van een museumrondleiding op 
YouTube tot digitale muziekles. Cultureel 
noaberschap in een nieuwe creatieve jas!

Impact economie Overijssel

https://www.kunsten92.nl/publicaties/brieven/culturele-creatieve-sector-roept-kabinet-tot-overbruggings-garantiefonds/
https://www.platformbk.nl/platform-bk-overziet-de-crisis-en-vraagt-de-minister-om-realisme/


Cultuur en evenementen (2)

Wat missen ze nog aan ondersteuning?

 Taskforce met IPO, VNG, G4 en OCW o.l.v. 
Kunsten ’92 is gevormd om schade KT en LT in 
kaart te brengen en toe te werken naar 
specifieke maatregelen voor de sector. Zorg is 
vooral lange termijn: organisaties hebben geen 
vet op de botten. 

 De genomen maatregelen dragen bij aan de 
liquiditeit op de korte termijn maar bieden 
geen soelaas op de middellange termijn; zie de 
oproepen vanuit de sector zelf, bijvoorbeeld: 
brief Kunsten ’92, brief Platform Beeldende 
Verkenning naar een steunfonds samen met 
IPO, VNG, G4, private fondsen, OCW en de 
sector is gaande. 

 Inmiddels is een regulier bestuurlijk overleg 
met de gemeenten Zwolle, Enschede en 
Deventer gestart, om de gevolgen voor de 

sector in kaart te brengen en aanvullende 
maatregelen te verkennen. 

 De gemeenten worden (financieel) hard 
geraakt door de crisis op alle fronten.  
(voorbeeld: Enschede loopt € 200.000 per 
week mis aan pininkomsten). Tegelijkertijd zijn 
zij eigenaar van gebouwen waar de 
schouwburgen, poppodia, theaters en 
bibliotheken in huizen en is de vraag hoe 
toekomstbestendig zij zijn na de crisis. 

Impact economie Overijssel



Retail

Hoe reageren ze op het steunpakket?

 Overheden spelen adequaat op crisis in.

 Gemeenten zijn snel met maatregelen en 
denken goed mee.

 Onduidelijk waar bedrijven met vragen naar 
toe kunnen.

 Positief hoe het Rijk dit heeft opgepakt. De 
vraag is nu hoe de maatregelen precies worden 
uitgewerkt. 

Wat missen ze nog aan ondersteuning?

 Aandacht voor de lange termijn: de wereld is 
straks echt heel anders! Transformatie wordt 
versneld. Hoe begeleid je dit goed? Hoe kunnen 
we hier handen en voeten aan geven, op lokaal 
niveau? Hoe kunnen we dit goed opzetten?

 Pandeigenaren/verhuurders kunnen mogelijk 

ook hun huurders tegemoet komen met 
huurverlaging, uitstel betaling, verlenging 
betalingstermijn, huuropschorting. MKB-
Deventer stimuleert ondernemers die nu in 
zwaar weer zitten om dit in ieder geval aan hun 
verhuurder te vragen. Denk ook aan brouwers 
die vastgoed verhuren aan horeca. 

Welke signalen geven ondernemers?

 Op korte termijn heeft de detailhandel last van 
de sterke vraaguitval. Alleen supermarkten, 
bouw-, huis- en tuinproducten, boeken en 
online doen het goed. De Coronacrisis kan de 
druppel zijn voor enkele ketens of ondernemers 
die al in zwaar weer zaten. 

 Als het langer duurt, verwachten we dat de 
online sector haar positie in de markt 
structureel versterkt.

 Coronacrisis kan noodzakelijke afwaardering en 
herstructurering van retailvastgoed in gang 

zetten.

 Uit contacten InRetail, RPO, MKB NL, Nationale 
Retailagenda, Centrummanager Deventer, 
Müller Vastgoed blijkt: nu focus op 
crisismanagement. Leverings- en 
liquiditeitsproblemen nieuwe 
voorraden/seizoen.

 Middellange termijn: wanneer consument weer 
naar buiten gaat (in mei?): de gebieden voor 
dagelijkse boodschappen redden zich wel. 
Centrumgebieden en binnensteden krijgen 
enorme knauw. 
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Retail: sectoranalyse (nieuw)

Impact economie Overijssel

Bron: BIRO/LISA
*De locatiequotiënt geeft de verhouding weer tussen het regionale aandeel van de sector ten opzichte 
van het landelijke aandeel. Bij ‘=‘ is deze verhouding in de regio gelijk aan de landelijke verhouding. Bij 
‘+’ of ‘++’ is de sector oververtegenwoordigd. Bij ‘-’ of ‘- -’ is de sector ondervertegenwoordigd.

 Vooral detailhandel en de autobranche zijn 
oververtegenwoordigd. 

 Vraag naar dagelijkse boodschappen blijft 
hoog. Tussen 16-22 maart 25% meer omzet 
dan vorig jaar. Supermarkten pakken omzet 
dat anders naar horeca was gegaan.

 Bouwmarkten zien stijgende vraag. In 3e week 
van maart 50% meer omzet dan vorig jaar. 

 Analyse pintransactiedata van het ING: op 
vrijdag 27 maart 35% minder pintransacties 
dan dezelfde vrijdag in 2019. 

 Grootste daling in pintransacties in:

 vrijetijdsbesteding buitenshuis (-82%), 

 Kleding en schoenenzaken (-81%),

 Vervoer (-49%): OV (-80%), tankstations 
& parking (-42%),

 Supermarkten: tussen 16-22 maart lag 
het aankoopbedrag 16% hoger dan 
normaal.

 In bouwmarkten, tuincentra en 
woonwinkels vonden de afgelopen tijd 
veel meer pinbetalingen plaats. Op de 
piek lag het niveau bijna 40% hoger dan 
een jaar eerder.



ZZP-ers

Aantal aanvragen BBZ (Bijstand zelfstandigen)

 Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) voert de 
BBZ-regeling uit voor 12 gemeenten Zwolle 
e.o.: stijging van aantal aanvragen tot 2.816. 

 ROZ: voert BBZ uit voor Twentse gemeenten 
excl. Hellendoorn en Rijssen-Holten: heeft 

beduidend meer aanvragen ontvangen (tot 12-
3-2020 91 aanvragen, nu 7.300).

 In Deventer wordt het BBZ uitgevoerde door 
Het Gros: stijging van aantal aanvragen tot 
800.

 Gemeente Hellendoorn: 50 aanvragen.

Wat missen ze nog aan ondersteuning?

 Wel is nog een punt van zorg de zelfstandigen 
die net over de grens wonen en hun bedrijf in 
Nederland hebben gevestigd en ook belasting 
in Nederland betalen

Welke signalen geven ondernemers?

- Door het coronavirus lopen ook steeds meer 
zzp'ers opdrachten mis, evenementen worden 
gecanceld of projecten gaan niet door.

- Over het algemeen is men erg blij met de 
steunmaatregelen. 

- Ook fijn dat ook startende ondernemers nu van 
TOZO regeling gebruik kunnen maken. 
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ECONOMISCHE IMPACT  -
OVERIGE SECTOREN



Industrie

Hoe reageren ze op het steunpakket?

 Corona regeling (NOW) blijft vragen oproepen. 
Wanneer men nu een aanvraag doet, moeten 
de cijfers van het eerste kwartaal ingeleverd 
worden. Deze worden vergeleken met cijfers 
2019.

 Echter, in eerste kwartaal zaten de meeste 
bedrijven nog volop in het werk, dus geen 
terugloop van 20%. De terugloop is 
waarschijnlijk pas te zien is in tweede kwartaal, 
waardoor bedrijven zelf nog een half jaar voor 
de financiële teruggang staan. 

Wat missen ze nog aan ondersteuning?

 Spinn off bedrijven hebben andere kenmerken 
dan regulier MKB (kunnen geen omzetdaling 
aantonen, zijn vaak afhankelijk van een korte 
periode van financiering, ze moeten zich 1-2 
jaar bewijzen). Dit is vanuit Novel-T en 
Techleap bij EZK aangekaart. 

 Men waarschuwt voor de grote bedrijven die nu 
dichtgaan met als reden coronabesmetting en 

zo gebruik maken van de regelingen.

 Financiering wordt belangrijk aandachtspunt nu 
en straks. Aanvragen voor verruimde BMKB 
moeten sneller qua doorlooptijd.

 Graag de grenzen openhouden.

 Concrete behoefte aan Webinars “verkoop in 
crisistijd / digitale mogelijkheden” en 
crisismanagement. 

Welke signalen geven ondernemers?

 het internationale karakter van deze sector is 
complicerende factor. Met name op de langere 
termijn zijn de gevolgen niet goed te overzien.

 Er leven veel vragen over contracten en 
leveringsvoorwaarden, personeel en andere 
juridische en personele vraagstukken. In 
toenemende mate ook over sales en 
crisismanagement. 

 Een aantal bedrijven zitten met een verhoogd 
ziekteverzuim. Hetgeen ook leidt tot extra 
kosten en in een aantal gevallen ook tot een 
lagere omzet.

 Vaak afscheid genomen van buitenlandse 
uitzendkrachten. Ook uitwisseling werknemers 
onderling gestimuleerd (matchmaking VMO).
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Industrie

Impact economie Overijssel

 Industrie is oververtegenwoordigd in Overijssel. 
Dit geldt met name voor de textiel- en 
kledingindustrie en de meubelindustrie. In 
mindere mate ook voor chemie, hout- en 
papierverwerking, technologische industrie en 
metaalindustrie.

 De inkoopmanagersindex (PMI) die Nevi
maandelijks samenstelt, is afgelopen maand 
gedaald van 52,9 naar 50,5. Een cijfer boven de 
50 duidt op groei, daaronder op krimp. Dat in 
maart nog groei is gemeten is verrassend. 

 Ter vergelijking: in de gehele eurozone zakte de 
PMI voor de industrie tot 39,5, de grootste 
daling sinds april 2009, en voor de 

dienstensector zelfs tot 31,4. 

 Vooral Nederlandse producenten van 
consumptiegoederen melden nog een groei van 
de productie. Dat past volgens Nevi bij recente, 
optimistische cijfers over het (opmerkelijk) hoge 
aantal pintransacties in supermarkten en doe-
het-zelfzaken. In andere sectoren was wel 
sprake van een krimp. 

 Handel wordt bemoeilijkt door grenscontroles, 
wegvallen luchtverkeer, personeelsuitval 
vervoersbedrijven.

 Technologische industrie wordt geraakt door 
uitblijven van investeringen.

Bron: BIRO/LISA
*De locatiequotiënt geeft de verhouding weer tussen het regionale aandeel van de sector ten opzichte 
van het landelijke aandeel. Bij ‘=‘ is deze verhouding in de regio gelijk aan de landelijke verhouding. Bij 
‘+’ of ‘++’ is de sector oververtegenwoordigd. Bij ‘-’ of ‘- -’ is de sector ondervertegenwoordigd.



Bouw en installatiebranche

Hoe reageren ze op het steunpakket?

 Veel leden hebben een beroep gedaan op 
deeltijd ww/het noodfonds. Ze worden hoe dan 
ook met omzetverlies geconfronteerd. Er is 
onvoldoende continuïteit in het werk om alle 
medewerkers actief te kunnen houden.

 Veel waardering voor snelheid, wel paar punten 
van aandacht: 
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nie
uws/11288/coronavirus-bouwend-nederland-
tevreden-met-noodmaatregelen-aanscherping-
now-gewenst

Wat missen ze nog aan ondersteuning?

 Er zijn zorgen bij de beroepsgroepen die nu 
nog geen urgente problemen hebben, maar 
straks wel in de tweede of derde golf (vanwege 
gebrek aan toelevering/materialen). Zijn er dan 
ook nog regelingen?

 Verzoek aan de overheden: laat 
reparatiewerken nu uitvoeren, houdt 
aanbestedingen in stand. Stel de 
werkzaamheden niet uit. 

Welke signalen geven ondernemers?

 Nieuw: 2 op de 3 bedrijven in de duurzame 
energiesector zien projecten stilvallen. 

 Wisselend beeld. Kleinere bedrijven die veelal 
voor particulieren werken houden de moed er 
in. Opdrachten vallen weg uit voorzorg vanuit 
de opdrachtgever. Vooruitzichten zijn somber.

 Vergunningen en aanbestedingen lopen terug.

 Er is minder werk voor bedrijven die veelal in 
zorginstellingen actief zijn. Renovatieprojecten 

van woningcorporaties vallen nu stil. Geldt ook 
voor een aantal nieuwbouwprojecten.

 Landelijk wordt aangegeven dat de krapte op 
de arbeidsmarkt toeneemt. Het Economisch 
Instituut voor de Bouw constateert dat steeds 
meer Poolse bouwvakkers huiswaarts keren.

 Bouwbedrijven verkennen om medewerkers 
onderling in te zetten (tekort bij de een aan te 
vullen met overschot van de ander).

 Toeleveringsproblemen.
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Transport en logistiek

Hoe reageren ze op het steunpakket?

 Vanuit achterban nog weinig gehoord. DAF en 
Scania maken gebruik van werktijdverkorting 
(sluiting fabrieken).

 Bij helpdesk Evofenedex komen veel praktische 
vragen binnen van chauffeurs. 

 Ook juridische vragen (werktijdverkorting, niet 
tijdige verlenging diploma's, vervoer 
buitenland). Zorg nu vooral t.a.v. regelgeving 
bij laden/lossen op bepaalde locaties en 
bereiken van bestemmingen (aanpassing 
venstertijden is overleg over). 

Wat missen ze nog aan ondersteuning?

 Waken voor een lock-down, als grote 
productiebedrijven stoppen is er een groot 
probleem. Houd de grenzen open! 

 Snelheid in de uitvoering van de nieuwe regels 
is noodzakelijk. Onduidelijkheid is er wie de 
kosten op zich neemt als medewerkers 

preventief thuis blijven (vanwege eigen 
verkoudheid of ziekte bij partner). 

 Een aandachtspunt is er inzake BBL’ers, 
examens, etc. De ROC’s proberen alle examens 
door te laten gaan en praktijkexamens af te 
nemen waar dit mogelijk is.

Welke signalen geven ondernemers?

 Op korte termijn zijn de voorraden en de 
distributie ervan cruciaal voor het functioneren 
van supermarkten, ziekenhuizen en apotheken.

 Inmiddels stabiele situatie ontstaan waarbij 
West-Europa het goederenvervoer door laat 
gaan, zodat (voedsel)produktieketens door 
kunnen gaan. Files door grenscontroles.

 Aan- en afvoer stopt niet (dieren blijven eten). 
Wel knelpunten op gebied van personeel. 

Enkele sturen ze naar huis zoals Scania en 
Hanos. Dringend behoefte aan chauffeurs voor 
bezorgen pakketten (e-commerce).

 Sommige distributie, zoals horeca, bloemen en 
niet-essentiele produktieketens/industrie, valt 
stil. Activiteit loopt nu terug naar 70% van 
normaal en dat gaat verder terug naar 50%, 
verwacht regionaal transportbedrijf.

 https://www.tln.nl/nieuws/liveblog-
coronavirus/
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Sociale Kwaliteit en Sport

Hoe reageren ze op het steunpakket?

• Er is geen steunpakket voor deze organisaties. 
Zij zijn voor een groot deel afhankelijk van 
gemeentelijke investeringen, die door financiële 
tekorten in het sociaal domein toch al onder 
druk stonden. 

• Maatschappelijke organisaties verwachten een 
financiële gemeentelijke steunregeling. Een 
aantal gemeenten werkt hier aan.

Wat missen ze nog aan ondersteuning?

 Sportbedrijven en provinciale sportorganisaties 
werken aan een Overijssels sportakkoord. Ook 
dit proces ligt grotendeels stil. De belangen van 
individuele sporten worden behartigd door de 
sportbonden. Van maatschappelijke 
organisaties en fysieke ontmoetingsplekken is 

geen eenduidig beeld ondersteuning gemeente-
afhankelijk is.

 Kennisontwikkeling zal van groot belang 
worden. 

Welke signalen geven ondernemers?

 Multifunctionele accommodaties, 
sportvoorzieningen, zwembaden hebben hun 
deuren gesloten, waardoor er inmiddels geen 
inkomsten meer zijn. 

 Projecten gaan niet door of liggen stil.

 Juist kulturhusen en sportvoorzieningen zijn 
laagdrempelige ontmoetingsplekken voor 
kwetsbare doelgroepen.

 In totaal gaat het om honderden voorzieningen 
in kernen en wijken.

 De huurders van ruimtes zijn vaak zzp-ers en 
niet-kapitaalkrachtige maatschappelijke 
organisaties.
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Agro&Food sector (nieuw)

Wat vinden ze van de noodmaatregelen:

• Geen info.

Wat missen ze nog aan ondersteuning?

 Aanvullende garantstellingen/ 
overbruggingskredieten.

 Coulance bij handhaving en vergunningen.

 Verlenging van uitvoeringsperiode 
(innovatie)projecten.

 Een apart loket voor de sector in de provincie.

Welke signalen geven ondernemers?

 LTO Noord – regio Oost heeft een brief 
gestuurd: door beperkingen in de 
afzetmogelijkheden en het vinden van 
voldoende personeel staan veel bedrijven en 
ondernemers in de agrarische sector onder 
financiële en sociaaleconomische druk.

 Personeelsprobleem lijkt mee te vallen: 
Uitzendbureaus hebben veel mensen 
beschikbaar die in andere sectoren niet aan het 
werk kunnen. Er zijn landelijke platforms om 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen: 
www.helponsooogsten.nl en 
www.werkenindelandentuinbouw.nl

 Afzetproblemen: Taskforce korte ketens neemt 
landelijk regie in (maatschappelijke) 
initiatieven. Provincie staat hiermee in 
verbinding voor regionale uitwerking. 

 Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven, 
zoals zorg en horeca, zijn vaak belangrijk voor 
het inkomen en vallen nu veel weg.

 Naast economische consequenties wordt 
aandacht gevraagd voor o.a. 
inspraakprocedures rond ruimtelijke plannen, 
maar ook voor psycho-sociale problemen bij 
ondernemers als gevolg van de crisis.
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Startups - scaleups

Hoe reageren ze op het steunpakket?

 Startups hebben geen omzetdaling, maar 
werken met cash van hun investeerders. 
Loonbetalingen gaan wel door. Hoe kunnen ze 
aanspraak maken op regelingen? Zie ook dia 
industrie. 

 Scaleups hebben veelal geïnvesteerd om het 
lopende jaar forse groei te realiseren. In de 
maatregelen wordt daar geen rekening mee 
gehouden. Omzetdaling wordt gerelateerd aan 
het voorgaande kalenderjaar. 

Wat missen ze nog aan ondersteuning?

 Goed dat EZK tot verruiming van de BMKB is 
overgegaan. Veel start ups/scale ups zijn 
echter cash flow negatief waarvoor de BMKB 
dus niet tot nauwelijks werkt voor dit soort 
type bedrijven. In die gevallen zullen de 
banken, ook bij een garantiepercentage van 
75%, niet tot leningverstrekking overgaan.

Interessante achtergronddocumenten:

 Techleap, understand the startup impact of 
COVID-19 (20 maart 2020) 
https://www.techleap.nl/content/launching-
the-dutch-tech-ecosystem-and-covid-19-
impact-report/ 

Welke signalen geven ondernemers?

 Veel van de startups of vroege-fase bedrijven 
maken nog geen winst. Voor veel bedrijven valt 
de vraag deels of geheel weg, kunnen 
research-activiteiten na sluiting van de 
laboratoria niet uitgevoerd worden en is de 
toelevering van grondstoffen en onderdelen 
(deels) stil komen te liggen. 

 KplusV heeft notitie geschreven, is onder 
aandacht gebracht bij EZK met deze 2 tips:

 Blijf de mogelijkheden tot launching 
customership benutten en faciliteer de start up 
in residence. Dit leidt tot omzet, maar vooral 
vertrouwen in overheden die blijven inkopen.

 Startups lopen een vertraging op van 25-50% 
ten opzichte van hun laatst opgehaalde 
financiering. Deze kapitaalbehoefte kan door 
private en publieke partijen worden opgevuld. 
Als we startups niet helpen, is het risico dat 
een hele generatie startups omvalt.
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MKB algemeen

Hoe reageren ze op het steunpakket?

 Koepelorganisaties zijn blij met het 
steunpakket en ook met de gemeenten die 
aanvullende maatregelen nemen. Belangrijk is 
nu dat de uitvoering snel op gang komt.

 SER Overijssel heeft in een afzonderlijke brief 

haar reactie gegeven namens de werkgevers-
en werknemersgeledingen in de adviesraad.

Wat missen ze nog aan ondersteuning?

 Geen. Het gaat nu om snelheid in de 
uitvoering.

 In de regio’s bieden Novel-T, Kennispoort Regio 
Zwolle, Cleantech Development en de MKB-
ondernemersadviseurs eerstelijns 
ondersteuning aan ondernemers over allerlei 

vragen inzake ondernemerschap, organiseren 
liquiditeit via de bank of andere financiers, 
nadenken over innovatie business modellen en 
uitwisseling van creatieve ideeën en 
arbeidskrachten.

Welke signalen geven ondernemers?

 Koepelorganisaties ontvangen ontelbaar veel 
reacties. Naast arbeidsrechtelijke vragen gaat 
het om onduidelijkheid wat betreft zaken die in 
de grensregio spelen, die voor onrust zorgen.

 Bedrijven hebben behoefte aan liquiditeit, 
hebben te maken met ziekte medewerkers 
(uitval/wijziging ploegenindeling/vermindering 
productie) en stagnatie in toelevering en 
aflevering.

 Er zijn veel voorbeelden van creatief en 
‘solidair’ ondernemerschap: bedrijven bieden 
gratis diensten aan (cyber veilig maken, 
animaties/filmpjes maken voor sociale 
doeleinden) vanwege vraaguitval. 

 Ook nieuwe verdienmodellen: twee 
ondernemers (horeca en taxivervoer) hebben 
een nieuw aanbod voor de inwoners van Olst 
hebben bedacht. Zo proberen zij de business 
door te laten gaan.
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MAATREGELEN & ACTIES



Landelijk noodpakket (20 maart)

 Extra maatregelen die werknemers, zzp-ers en 
bedrijven in staat stellen om deze moeilijke 
periode te overbruggen. Zie ook de Kamerbrief
over noodpakket banen en economie met 
betrekking tot het coronavirus of de pagina van 
de KVK: regelingen.

 Werktijdverkorting (WTV): enorme vraag 
(>78.000) en is met onmiddellijke ingang 
ingetrokken en er wordt tegelijkertijd gewerkt 
aan de invoering en openstelling van een 
nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging 
voor werkbehoud (NOW) (UWV).

 Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde 
ondernemers, zzp-ers. De tijdelijke regeling is 
aanvullend op de overige maatregelen die 
worden getroffen in fiscaliteit en in de 
borgstellingssfeer voor ondernemers en is 
geënt op het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) (gemeenten).

 Verruiming van Borgstelling MKB-kredieten 
(BMKB): hulp voor bedrijven in 
liquiditeitsproblemen.

 Fiscaliteit: mogelijkheid tot het verzoek om 
bijzonder uitstel van betaling in 

inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, 
omzetbelasting en loonbelasting 
(Belastingdienst).

 Noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm 
van een gift voor eerste nood bij ondernemers 
die direct zijn getroffen door 
overheidsmaatregelen ter bestrijding van de 
coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel 
of grotendeels zien verdwijnen.

 GO faciliteit

 Culturele sector Taskforce OCW: verkennen 
aanvullend steunpakket voor de culturele 
sector (kamermotie).

Wat nog meer:

 Banken geven MKB bedrijven half jaar uitstel 
van aflossingen leningen. 

 Europa: de uitvoering van lopende Europese 
programma’s loopt vertraging op. De EU biedt 
echter de mogelijkheid om verlenging voor de 
uitvoering van deze programma’s aan te 
vragen. Hierdoor kunnen deze programma’s op 
termijn naar behoren worden afgesloten.

Maatregelen

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie/Kamerbrief-noodpakket-banen-en-economie.pdf
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/


Provinciale maatregelen en acties  

Provincie Overijssel:

1. Facturen (nog) sneller betalen 

2. Inningen opgeschort bij betalingsproblemen 

3. Subsidies en sponsorbijdragen worden uitbetaald 

4. Loketten en uitvoeringsorganisaties staan klaar 

Wij hebben één provinciaal aanspreekpunt voor 
VNO-NCW en MKB. Ondernemersadviseurs staan 
klaar voor het MKB en delen best practices. 

Voor alle loketten en uitvoeringsorganisaties geldt 
dat ze digitaal en telefonisch doorgaan en 
klaarstaan voor ondernemers.

 Kennispoort: inventariseert welke financiële 
mogelijkheden tot ondersteuning er in de regio 
zijn (Incubatorsfonds, vd Zee stichting, etc). 
Provinciale financieringstafels worden ingezet 
om regionale kapitaalaanbieders met elkaar in 
contact te brengen.

 Novel-T: heeft twee teams ingericht ter 
ondersteuning van acute ondernemersvragen: 
de teams richten zich op startups-spinoffs en 

MKB. Kennis in de teams betreft juridisch, 
remote en financieel. Dagelijks is er een 
digitaal vragenuur. 

 Oost NL: 

1. Is digitaal bereikbaar voor bedrijven.

2. Benadert haar portefeuillebedrijven om de 
consequenties in kaart te brengen. Er wordt 
gekeken of bedrijven met versoepeling van 
voorwaarden en overbruggingsfinanciering 
door deze crisis heen geholpen kunnen 
worden. 

3. Analyseert consequenties van lopende interreg
projecten.

4. Sluiten aan bij de corona helpdesk en 
verwijzen daar ook naar op de website.

Maatregelen



Provinciale maatregelen en acties  

Provincie Overijssel – arbeidsmarkt:

 De overgebleven beschikbare vouchers vanuit 
het traject Overijssels Vakmanschap 
(onderdeel van werkloosheid naar werk) 
omzetten naar vouchers voor zittend 
personeel, die (deels) thuis zitten door de 
corona crisis. Dit gaat om 90 beschikbare 
vouchers a 2500 euro, totaal 225.000 euro. 

 Het Twents Fonds stimuleren om versneld de 
mogelijkheid te creëren dat bedrijven een 
beroep kunnen doen op het fonds. Het staat nu 
alleen open voor individuen. 

 Het ontwikkelfonds van de regio Zwolle 
stimuleren om versneld de mogelijkheid te 
creëren om ook individuen hiervan gebruik te 
laten maken. Het ontwikkelfonds staat nu 
alleen open voor aanvragen van bedrijven en 
organisaties. 

 Ondersteunen van initiatieven om scholing en 
leren op afstand te organiseren. Hierbij is er al 
een groot aanbod, echter hoe kan de provincie 
ervoor zorgen dat van die 
scholingsmogelijkheden gebruik gemaakt wordt 
in deze (financiële) onzeker situatie voor 

werkenden en bedrijven. Op basis van 
specifieke vragen kan hier ondersteuning voor 
geboden worden.

 Het opzetten van een regeling waarbij 
werkgevers en werknemers ondersteunt 
worden in mogelijke mobiliteitsvraagstukken. 
Een voorbeeld hiervan is het PCPT (Praktijk 
Centrum Proces Technologie) die hier actief op 
in wil spelen specifiek voor de procestechniek-
en de voedingsmiddelensector. Dit door vraag 
en aanbod te matchen tussen de aangesloten 
lidbedrijven (waaronder Apollo Vredestein) om 
zo werknemers in deze sector te kunnen 
behouden en stages voor nieuwe instroom te 
bemiddelen, waarbij ook (bij)scholing een 
belangrijk onderdeel is.

 Verkennen of er in de land- en tuinbouw 
behoefte is aan ondersteuning op het arbeids-
mobiliteitsvraagstuk. 

Maatregelen



Provinciale maatregelen en acties

Virtuele MKB Tour (bezochte bedrijven)

 Manderly Fashion (Ootmarsum)

 StadLandWater (Goor)

 Salland Engineering (Zwolle)

 Startershuis Doen (Hardenberg)

Virtuele tour maatschappelijke organisatie

Greep uit de andere acties:

 Gezamenlijke oproep politieke partijen PS 
Overijssel: Het kabinet moet oog hebben voor 
ondernemers die niet in aanmerking komen 
voor de Tegemoetkoming Ondernemers 
Getroffen Sectoren (TOGS).  nav de vele 
emails die binnenkomen van ondernemers die 
tussen wal en schip dreigen te vallen. 

 De Stadsbeweging van de provincie Overijssel 
stelt de aanvraag voor stadsarrangementen 
open, speciaal voor gemeenten die tijdens deze 
coronacrisis samenwerkingsacties in het 
centrum willen opzetten of versnellen. 
Bijvoorbeeld voor het opzetten van digitale 
platforms en bezorgdiensten, extra inzet op 

binnenstadsmanagement of heropeningsacties 
na de crisis. In drie stappen kunnen 
gemeenten hun aanvraag bij de provincie 
indienen. De provincie heeft hiervoor 500.000 
euro beschikbaar gesteld.

 Webinar door middenstructuur met de 
noodmaatregelen in ontwikkeling.

 Update economische impactmonitor corona 
wordt gedeeld in netwerk. 

Maatregelen


