
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Nederland verlengt de grenssluiting voor mensen van buiten Europa 

De reisrestricties zijn verlengd tot 15 juni. Het gaat hierbij om de inperking voor alle niet noodzakelijke 

reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het 

VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet 

onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/15/nederland-verlengt-de-grenssluiting-voor-mensen-
van-buiten-europa 
 
 

MKB-voorzitter: 'Tweede steunpakket moet over kapitaal gaan' 

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland wil dat het tweede steunpakket kijkt naar kapitaalsteun voor 

bijvoorbeeld huur of lease van machines. Hier is nu geen compensatie voor. Ook vindt Vonhof het niet gek 

als werknemers een offer brengen. Nu liggen alle lasten bij de werkgever. 

Nu we van de 'uitbraakfase' naar de 'overgangsfase' gaan, past daar volgens Vonhof een verbeterd pakket 

bij. 'In eerste instantie hebben we vooral geprobeerd om werkgelegenheid te behouden. In het tweede 

steunpakket moeten we kijken naar kapitaalsteun, voor bijvoorbeeld huurkosten of de lease van je 

machines. Daar is nu geen compensatie voor.' 

Ook van werknemers mag iets gevraagd worden, vindt de MKB-voorzitter. Een deel van de kosten van de 

100 procent doorbetaling aan de werknemer belandt nu bij de werkgever; iets dat veel ondernemers niet 

nog maanden kunnen volhouden. 'Dan is het in mijn ogen niet gek om bepaalde cao's uit te stellen of een 

spreiding van het vakantiegeld af te spreken. Het heeft op dit moment geen enkele zin om politieke 

verschillen uit te vergroten om je achterban tevreden te stellen, daarmee red je het niet. 'We hebben één 

doel: Nederland uit de crisis helpen. Dat is belangrijk voor werkgevers, werknemers en het kabinet.' 

https://www.mkb.nl/nieuws/mkb-voorzitter-tweede-steunpakket-moet-over-kapitaal-

gaan?utm_source=VNO-NC 

 

 

Grote steden kunnen kunst niet alleen redden, het Rijk moet 
bijspringen 

Het Rijk moet bijspringen, want gemeenten hebben niet genoeg geld voor de cultuursector, schrijven de 

wethouders voor cultuur uit de vier grootste steden. 

Door de sluiting van podia, musea en theaters branden de reserves van de sector momenteel op. 

Analyses van de gevolgen voor de culturele sector in de vier grote steden laten een verlies zien van circa 

114 miljoen euro tot 1 juli 2020. Hoewel de onlangs aangekondigde versoepeling van kabinetsmaatregelen 

weer wat perspectief biedt, heeft de anderhalvemeter-samenleving enorme financiële gevolgen voor de 

Nieuwsupdate MarketingOost 
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Dagelijkse nieuwsupdate met een verzameling aan relevante berichten uit diverse (media) bronnen over 

de Corona-crisis, de gevolgen én mogelijkheden voor de sector. MarketingOost is niet verantwoordelijk 

voor de inhoud van de externe berichten. 
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sector. Ondanks de creativiteit van veel instellingen om nu vooral te kijken naar de mogelijkheden binnen 

de regels, weegt opengaan voor de kleinere instellingen niet op tegen de kosten. Die financiële klappen 

kunnen zowel de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde instellingen in onze steden, maar ook 

kunstenaars en creatieve makers, niet opvangen. Cultureel erfgoed dreigt onomkeerbaar te verdwijnen. 

Er is meer geld nodig. Helaas kunnen wij als gemeenten in beperkte mate steun bieden. In tegenstelling 

tot het Rijk mogen gemeenten geen begrotingstekort hebben. Bovendien zijn de financiële uitdagingen die 

de komende jaren op ons afkomen gigantisch, waardoor onze begrotingen sowieso al onder druk staan. 

Willen we ons culturele fundament in stand houden, dan moet het Rijk dus bijspringen. Daarom doen wij 

een gezamenlijk appèl op heel het kabinet. 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/grote-steden-kunnen-kunst-niet-alleen-redden-het-rijk-moet-

bijspringen~bab46697/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter 

 

Met z'n allen op vakantie in eigen land, gaat dat wel passen? 

"Je hebt een paar plekken in Nederland die echt on-Nederlands mooi zijn", zegt De Jong. "In de 

Weerribben kun je kanotochten doen, waarbij je een dag of drie, vier onderweg bent met een eigen tent. 

Dat geeft echt een Scandinavisch gevoel. 

 

Volgens Goof Lukken, docent toerisme en leisure van de Breda University of Applied Sciences, kunnen 

alle binnenlandse toeristen in theorie over de parken verspreid worden, als er maar strak gepland wordt. 

"Om iedereen over de zomervakantie te kunnen spreiden zou niemand langer dan een dag of veertien 

weg mogen gaan. Maar veel mensen, vooral vaste gasten op campings, staan er drie weken of langer." 

Dat kan de prijs van een vakantie flink opjagen, vermoedt hij. "Er bestaan twee stromingen: campings die 

dezelfde prijs houden omdat ze loyaal naar hun klanten willen zijn, en grote concerns zoals Roompot of 

Center Parks die met een zogeheten yieldsysteem werken. Daarbij stijgen de prijzen zodra er meer online 

geboekt wordt, en de vraag dus stijgt." Lukken vermoedt dat die prijsstijging kan oplopen tot wel 40 

procent. 

https://www.nu.nl/weekend/6051522/met-zn-allen-op-vakantie-in-eigen-land-gaat-dat-wel-

passen.html?fbclid=IwAR1Vsia-ZVNeYrOlpRd-w0Hl2ebIEVrIR2svFn5UHMKmMWUqNurxohwWZJ8 

 

 

Nieuws uit de regio 

Preston Palace per 1 juni weer open met ‘slimme zones’ en strikte 
huisregels 

Negen weken na de sluiting, gaat het hotel en uitgaanscentrum per 1 juni weer open met een vernieuwde 

all-inclusieve familieformule. Preston Palace is ingedeeld in drie ‘slimme zones’: de hotelkamer, de open 

zones en de geplande zones. De gast kan de hotelkamer vanzelfsprekend altijd in en uit, en ook de open 

zones als terrassen en de bar zijn vrij toegankelijk.  

Voor de geplande zones geldt daarentegen dat gasten voorafgaand aan hun bezoek een reservering 

moeten maken. Onder geplande zones vallen plekken als de restaurants, de indoor kermis en het 

zwembad. Dineren in buffet-vorm is niet langer mogelijk. Gerechten worden bij de gast aan tafel 

geserveerd, in diverse restaurants. 

Als voorbereiding op de opening, volgen medewerkers van Preston Palace een ‘COVID-19 Training’. Elke 

ruimte van het pand beschikt over een desinfectie spots en er wordt gecontroleerd op hygiëne. Het hotel is 

voorzien van veiligheidsborden en aanwijzingen van looprichtingen. Ook komt er extra toezicht op de 

handhaving van de corona-huisregels. 

https://www.tubantia.nl/almelo/preston-palace-per-1-juni-weer-open-met-slimme-zones-en-strikte-

huisregels~aff4f4b4/ 
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Attractiepark Slagharen heropent op 30 mei de deuren 

Attractie- en vakantiepark Slagharen opent eind deze maand weer de deuren. Op vrijdag 29 mei kan het 

vakantiepark weer bezocht worden, terwijl een dag later gasten ook weer in attracties kunnen stappen, 

meldt het pretpark op de website. 

 Slagharen heropent eind mei de deuren volgens het door de branchevereningen opgestelde protocol 

‘Veilig Samen uit’. Gemeente Hardenberg en de veiligheidsregio IJssellanden hebben het licht voor een 

heropening van alle parken op groen gezet. 

https://www.destentor.nl/vechtdal/attractiepark-slagharen-heropent-op-30-mei-de-deuren~a48f5090/ 

 

 

Relevant voor ondernemers 

 

De NOW-regeling: vergeet je verplichtingen niet 

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid steunmaatregelen voor ondernemers getroffen. Deze 

maatregelen zijn niet zaligmakend, maar bieden ondernemers hopelijk voldoende ademruimte om het tot 

betere tijden uit te houden. Aan deze maatregelen zitten wel voorwaarden verbonden die je goed in de 

gaten moet houden. De subsidie biedt noodzakelijke steun in lopende lasten, maar vergeet niet rekening 

te houden met de voorwaarden (en gevolgen) van toekenning van deze subsidie. De werkgever dient 

verantwoording af te leggen over de ontvangen subsidie, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de 

administratie van de werkgever achteraf wordt gecontroleerd. Het is van belang dat reeds in een vroeg 

stadium wordt geadministreerd welke gevolgen wel en niet aan de corona-crisis toe te rekenen zijn. 

Daarbij kan een te hoge schatting van de omzetdaling resulteren in een terugbetalingsverplichting. 

Twee belangrijke verplichtingen voor werkgevers zijn de inspanningsverplichting van de werkgever om het 

loon van de werknemers volledig door te blijven betalen en dat de werkgever geen ontslagaanvragen 

indient bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Dit zijn natuurlijk voorwaarden die in het 

gedrang komen als de situatie (blijvend) verslechtert. 

https://www.missethoreca.nl/horeca/blog/2020/05/de-now-regeling-vergeet-je-verplichtingen-niet-

101335571 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Handreiking voor veilige winkelgebieden 

INretail heeft samen met andere partijen hard gewerkt aan een handreiking voor veilige winkelgebieden. 

Daaraan is grote behoefte omdat consumenten gelukkig de winkels weer opzoeken en winkelgebieden de 

veiligheid willen garanderen. Om de bezoekersstromen in goede banen te leiden zijn nu richtlijnen 

opgesteld. 

 In de plaats van het ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ is de oproep van Mark Rutte nu ‘vermijd drukte’. Daar zijn 

we blij mee en des te belangrijker worden nu de antwoorden op vragen als ‘Hoe passen wachtenden voor 

een winkel in de winkelstraat en hoe kun je drukte goed spreiden? ’Goede samenwerking tussen 

bezoekers, ondernemers, vastgoedexploitanten, handhavers en gemeenten is belangrijk om situaties in 

winkelstaten en andere publieke plekken veilig en beheersbaar te houden. 

https://www.inretail.nl/opinie/persbericht-handreiking-verantwoord-winkelen/ 
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Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Inzicht in gebruik now-regeling: welke gebieden worden het hardst 
geraakt? 

De NOW-regeling (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) komt bedrijven tegemoet 

die kampen met een omzetdaling van tenminste 20% in vergelijking met vorig jaar met een bijdrage in de 

loonkosten die kan oplopen tot 90%. 

Bureau Buiten heeft een interactieve kaart gemaakt om inzichtelijk te maken welke gebieden het hardst 

worden geraakt. Gebieden met een hoog aandeel toerisme in de economie horen bij de ‘koplopers’, zoals 

de Waddeneilanden (waar meer dan 10% van de bedrijven gebruik maakt van de regeling), Sluis, Veere 

en Rhenen. Haarlemmermeer, met Schiphol en alles wat daaraan vast hangt, is ook hard geraakt, evenals 

de sierteeltgemeenten in het land. Van de grote steden zijn bijvoorbeeld Maastricht, Enschede en ook 

Amsterdam meer dan gemiddeld geraakt. Plattelandsregio’s tellen grosso modo een geringer percentage 

aanvragers. 

https://bureaubuiten.nl/inzicht-in-gebruik-now-regeling-welke-gebieden-worden-het-hardst-geraakt/ 

Overijssel 
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