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Gebleken is dat zich bij de uitvoering van de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)
próblemen voordoen ten aanzien van vreemdelingen die dienen te. worden verwijderd
maar niet in het bezit zijn van een geldig grensoverschrijdingsdocument. De ver-
strekkingen krachtens de ROA worden beêindigd met ingang van de dag waarop de
vreemdeling Nederland moet hebben verlaten. Indien de vreemdeling niet beschikt
over een geldig grensoverschrijdingsdocument zal die datum vaak worden verscho-
ven naar een later tijdstip. liet Kabinet heeft besloten de verstrekkingen krach-
tens de ROA voor een tijdvak van maximaal 2 maanden te continueren in die geval-
len dat de vreemdeling meewerkt aan de procLdl'res ter verkrij ging van een
reisdocument. Ik verzoek u erop toe te zien dat hiertoe de nodige initiatieven
worden ontwikkeld. In die gevallen dat van de zijde van de vreemdeling geen me-
dewerking wordt verkregen, wordt betrokkene aangezegd Nederland op de kortst
mogelijk termijn te verla:ten. Hiervan ware:kennis te geven aan de functionaris
die voor uw gemeente verantwoordelijk is vçor de uitvoering van de ROA. Deze kan
ervoor zorgdragen dat de verstrekkingen krachtens deze regeling worden beéin-
digd. ~ellicht ten overvloede zij opgemerkt dat de betrokkene na beêindiging van
de ROA-verstrekkingen in beginsel niet in aanmerking kan komen voor andere uit-

keringen uit de ,openbare kas.
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