


Recap: van sprint naar marathon
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Kenmerken sprint:
• Acute besluitvorming nodig;
• Snelle en ingrijpende cq bijzondere 

maatregelen nodig;
• Gericht op crisis: zorg overvraagd;
• (nood)bevoegdheden cq geen 

reguliere besluitvorming.

Kenmerken marathon:
• Duurzame beheersing gezondheids-

risico’s en inrichting samenleving;
• Wettelijke verankering juridische 

basis; 
• Reguliere besluitvorming.



Overwegingen

• Crisisbesluitvorming is nodig zolang kort-cyclisch besluiten moeten worden genomen:
Wanneer snel besluit nodig is op actuele ontwikkelingen en OMT-adviezen; 
Wanneer besluitvorming en communicatie in één dag moeten gebeuren (ICCb-MCCb-persco);
Wanneer de situatie nog niet stabiel is (zorg overvraagd, kwetsbare personen onvoldoende 
beschermd en onvoldoende zicht op verspreiding virus). 

• Tegelijkertijd bestaat risico door snelle besluitvorming in een beperkte groep dat niet alle 
relevante aspecten meewogen worden en dat besluiten onvoldoende gedragen zijn. 

• De nadelen van deze wijze van besluitvorming gaan steeds zwaarder wegen, nu besluiten 
na 1 juli steeds meer gericht zullen zijn op lange termijn inrichting van de samenleving.

• Voor een overgang gelden de volgende uitgangspunten:
Continuïteit processen besluitvorming (inclusief voorbereiding), juridisch advies, communicatie en 
parlementaire verantwoording moet geborgd zijn; 
In sprint de marathon-fase al voorbereiden, in marathon-fase ook een sprint kunnen trekken 
(mogelijkheid tot crisisbesluitvorming). Heldere afspraken over opschaling crisisorganisatie.
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Voorstel

• MCCb t/m 24 juni 2020 voor besluitvorming over pakket 1 juli van de routekaart (stap 3);
• Na 24 juni besluitvorming via Ministeriele Commissie Covid-19, met conclusies in de MR;

MCC-19 wordt voorbereid door ambtelijk voorportaal ACC-19, met de DG’s/SG’s departementen;
Progr. Samenleving & Covid-19 voert regie op voorbereiding besluitvorming (aansturing SG J&V);
NCTV blijft betrokken voor opschaling crisisorganisatie en organiseert kernbezetting.

• Besluitvorming over de steunpakketten gaat via de Vijfhoek naar de MR.

Transitiefase t/m 24 juni:
• In deze periode eerste bijeenkomst ACC-19 en MCC-19 over onderwerpen die gaan over 

de langere termijn inrichting van de samenleving;
Denk aan: kabinetsreactie adviezen denktanks en planbureaus, breder openstellen beroeps/hoger 
onderwijs, druk op OV en openbare ruimte, thuiswerken, doorontwikkeling controlestrategie.

• Voor pakket 1 juli voert het Programma Samenleving & Covid-19 de analyse uit van de
impact op openbare ruimte, mobiliteit en naleving/handhaving; als onderdeel van de 
voorbereiding van de besluitvorming in de MCCb.
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Voorstel

• Zondag 21 juni laatste Catshuisoverleg.
• Na 24 juni 12-uursoverleg beperken tot maandag en woensdag tot de vakantie (10/7)

Nog op te stellen:
• Afspraken voor de vakantieperiode
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