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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:
• advies intrekking ROA verordening
• verordening ROA

Onderwerp: intrekking ROA verordening nr. 76

Gevraagd besluit:
In te trekken de ROA verordening

Inleiding en aanleiding
De Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) is door het Rijk ingetrokken per 1 januari 1996 voor asielzoekers die
na die datum asiel aanvroegen.
De gemeente had een ROA verordening vastgesteld (7 juni 1989) waarin opgenomen de procedure aanvragen
en bezwaarschriften. Zolang cliënten die onder de regeling waren ingestroomd nog geen verblijfsvergunning
hadden, was zowel de regeling als de verordening nog van kracht.
De laatste ROA cliënt in de decentrale opvang heeft inmiddels een verblijfsvergunning. De verordening kan
worden ingetrokken.

Beoogd resultaat
Verordening is niet meer van toepassing en kan worden ingetrokken.

Kader
Regeling Opvang Asielzoekers ingetrokken per 1 januari 1996
ROA verordening gemeente Den Helder

Argumenten / alternatieven
n.v.t.

Financiële consequenties
n.v.t.

Juridische consequenties
n.v.t.

Communicatie
Mededeling stadspagina

Aanpak / uitvoering
Afdeling WIZ, team beleid

Den Helder, 30 oktober 2007
Burgemeester en Wethouders van Den Helder

S. Hulmdn

Raasing

, burgemeester

, secretaris
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Besluit nummer:

Onderwerp:

d.d.: 19 november 2007

123/WIZ

Vaststelling intrekking ROA -verordening (nr. 76)

De raad van de Gemeente Den Helder,

Gelezen het voorstel nummer B!07.00261 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder
van 30 oktober 2007.

Kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Maatschappelijke ontwikkeling van
12 november 2007.

Besluit:

de ROA - verordening {nr. 76) per 1 januari 2008 in te trekken.

Aldus besloten in de raadsvergadering

1 9 nl 2007

S. Hulma
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Nr. 123A/GR(2007).

ADVIES over het voorstel tot het intrekken van de ROA-verordening per 1 januari 2008.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 12 november 2007 heeft de commissie Maatschappelijk ontwikkeling het
bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie merkt op dat de bij dit agendapunt behorende onderliggende stukken niet ter inzage hebben
gelegen.

De commissie adviseert unaniem akkoord te gaan met het voorstel.

Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering
van 19 november 2007.

Den Helder, 12 november 2007.

commissi ppelijk ontwikkeling

, voorzitter.

F. Blok , commissiegriffier.
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