
Overzicht bestuurlijke overleggen Sociaal domein 
 
 

Overleg Doelstelling Huidige samenstelling  Data  Gevraagd  
1. Bestuurlijke 

stuurgroep 3D 
In het kader van het regionale 
3D project ingestelde 
stuurgroep.  

2 portefeuillehouders per 
subregio (incl voorzitter pho) 
+ portefeuillehouder werk 
centrumgemeente  

 2 portefeuillehouders per subregio 
(incl voorzitter pho), waarbij per 
subregio voldoende spreiding van 
kennis 3D’s 

2. Bestuurlijk platform 
OGGZ 

Bestuurlijke borging 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de 
zorg en hulp aan mensen die 
leven in de marge van de 
samenleving zoals daklozen, 
ernstig verslaafden, 
overlastgevers, mensen met 
ernstige psychiatrische 
problemen, etc.  

Portefeuillehouder zorg 
centrumgemeente + 
portefeuillehouders Alphen 
en Katwijk; voorts 
vertegenw.’s van 
zorgaanbieders, 
woningcorporaties, 
Zorgkantoor, politie. 

 Een portefeuillehouder zorg 
namens de kleinere gemeenten  

3. Regiegroep 
Voortijdig 
SchoolVerlaten 

 

Beleidsafstemming Regionale 
aanpak voortijdig 
schoolverlaten. 

Wethouder RMC-gemeente 
Leiden, portefeuillehouder uit 
Duin- en Bollenstreek, DB-lid 
voor RBL 
ROC Leiden, ROC ID College,  
Samenwerkingsverbanden 
voortgezet onderwijs Leidse 
regio en Duin- & Bollenstreek 
 

 1 portefeuillehouder uit Duin- en 
Bollenstreek 

4. Raad van Advies 
Zorgkantoor 

Adviseert het Zorgkantoor  Zorgkantoor, Zorgvragers, 
Zorgaanbieders, Gemeenten 
(voorzitter pho en plv. 
portefeuillehouder, praktische 
afspraak is dat beiden in 
principe komen.)  

15 mei  
17 juli 
9 oktober 
11 december 
16.00  – 17.30 uur 

1 portefeuillehouder uit de regio 
(naast voorzitter pho) 
 



 
5. Bestuurlijk overleg 

samenwerkings-
agenda gemeenten 
Holland Rijnland en 
Zorg&Zekerheid  
 

De gemeenten van Holland 
Rijnland en Zorg&Zekerheid 
hebben onlangs een 
samenwerkingsagenda 
vastgesteld. Afgesproken is 2 
x per jaar een bestuurlijk 
overleg te houden om de 
voortgang van de 
samenwerking te bespreken. 

Gemeenten (voorzitter pho) 
Zorg&Zekerheid  

2x per jaar  

6. Provinciaal overleg 
Jeugdzorg 

Afstemming over zorgvuldige 
overdracht van 
jeugdzorgtaken van provincie 
naar gemeenten 

Gedeputeerde Provincie Zuid-
Holland en bestuurlijke ver-
tegenwoordigers regio’s Holland 
Rijnland, Midden Holland en 
Zuid-Holland Zuid 

  1 vertegenwoordiger (voorstel is 
voorzitter pho), en een vervanger 

7. Bestuurlijk Overleg 
Werk  
 
 
 
 
 

Aansturen decentralisatie 
Werk 

Gemeenten (portefeuille-
houder werk van centrum-
gemeente, Rijnstreek en Duin- 
en Bollenstreek) en UWV 

 Portefeuillehouders werk Duin- en 
Bollenstreek en  
Rijnstreek 

8. Commissie Bouwen 
en opleiden  
 

Stimuleren opleidingsplaatsen 
in de bouw en infra  
 

Gemeenten, 
Opleidingsbedrijven, Fundeon,  
en Bouwend 
Nederland 

Nog te bepalen 
 

Voorzitter pho EZ  

9. Regionaal Platform 
Arbeidsmarkt Rijn 
Gouwe (RPA) 

Platformfunctie regionale 
arbeidsmarkt 
Verbeteren aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt 

Werkgevers (KvK en VNO NCW) 
Werknemers (FNV), 
Beroepsonderwijs, Gemeenten 
Midden Holland en Holland 
Rijnland (portefeuillehouder 
Werk centrumgemeente, 
gemeente Alphen en een 
portefeuillehouder namens 
overige gemeenten) 
 

 1 vertegenwoordiger pho EZ/SA    
 
 

 


