
Nummer 9 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN,  
 
 
 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2011; 
 
gelet op artikel 229, eerste l id, aanhef en onderdelen a en b , van de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en 
invordering van brandweerrechten 2010. 
 
Artikel I 
Onderdeel f. van artikel 1, l id 2, vervalt. 
 
Artikel II 
Artikel 10, l id 3, wordt gewijzigd als volgt: 
 
‘De datum van de heffing is 1 januari 2011, met dien verstande dat bij iedere verordening 
tot wijziging van deze verordening wordt bepaald met ingang van welke datum de in die 
verordening aangewezen wijzigingen bij de heffing moeten worden toegepast.’  
 
Artikel III 
De tekst in de aanhef van de bij de verordening behorende tarieventabel wordt gewijzigd 
als volgt: 
 
‘TARIEVENTABEL 2012, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van 
brandweerrechten 2010.’ 
 
Artikel IV 
De tarieventabel behorende bij de verordening komt te luiden als volgt: 
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ALGEMEEN   

     

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien 
deze verschuldigd is     

     

HOOFDSTUK 1 PERSONEEL     

     

1.1 Brandweerpersoneel € 47,65 

1.2 Kaderlid instructieuur € 54,65 

1.3 Ondersteuning € 48,45 

     

HOOFDSTUK 2 BEHANDELING BRANDSLANGEN     

     

2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:   

2.1.1 het reinigen en beproeven van brandslangen per slang: € 23,10 

2.1.2 het vulkaniseren van brandslangen per pleister: € 12,30 

2.1.3 het bendelen van brandslangen per bendel: € 12,30 

     

HOOFDSTUK 3 VERRICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN DE ADEMBESCHER-
MING     

  

     

3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aan-
vraag tot het controleren en reinigen van een gelaatstuk: 

€ 12,30 

3.2 het controleren/repareren van een ademluchttoestel: € 42,85 

3.2.1 het vullen van een ademluchtcil inder inhoud kleiner dan 6 l iter: € 15,25 

        

HOOFDSTUK 4 VERRICHTEN VAN DIENSTEN       

     

4.1 Voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, bedraagt het 
tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking 
stellen met personeel, per uur, van:   

4.1.1 een hulpverleningsvoertuig € 180,95 

4.1.2 een voertuig + boot € 189,85 

4.1.3 een tankautospuit € 180,95 

     

HOOFDSTUK 5 OVERIGE DIENSTEN       

     

5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:   

5.1.1 het ter beschikking stellen van een leslokaal per uur € 29,15 

5.1.2 het verrichten van verwijdering- en schoonmaakwerkzaamheden € 322,35 

  + verbruik schoonmaakmiddel per l iter € 12,60 

5.1.3 Toegang verschaffen per uur € 61,90 
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Artikel V 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendma-
king. De in deze verordening aangegeven wijzigingen worden met ingang van 1 januari 
2012 bij de heffing toegepast. 
 
Haren, 6 december 2011 
 
de raad voornoemd, 
 
 
 
O.E. de Vries, 
wnd. griff ier 

 E. Fennema, 
voorzitter 

 


