
TARIEVENTABEL
(geldig vanaf 1-1-2010)

Tarieventabel als bedoeld in art. 3 van de Verordening brandweerrechten 2010.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek van
10 december 2009 tot vaststelling van de
Verordening tot heffing en Inning van de brandweerrechten 2010.

Mij bekend,
de griffier van de gemeente Oude IJsselstreek,

J. van Urk.
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Algemeen
Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting, voorzover deze verschuldigd zijn.

Hoofdstuk 1: Reiniging van wegen
Op basis van het in te zetten personeel, materieel en de te verbruiken reinigingsmiddelen worden
kosten van het reinigen van het wegdek volgens onderstaande standaard-berekeningswijze verhaald:

1. Vlekken 1 – 10 m2 188,00
Bij plassen worden afzonderlijk de kosten van absorptiemateriaal
en afvoer berekend.

2. Spoor tot 100 meter lengte 312,00

3. Spoor tot 500 meter lengte:
Als onder II. 312,00
Voor een smal spoor:  breedte tot 10cm     + per volgende 100 meter 121,00
Voor een breed spoor: breder dan 10 cm    + per volgende 100 meter 188,00

4. Spoor van meer dan 500 meter lengte:
Als onder III. (II. + III.) 810,00

Of     1.068,00
Voor een smal spoor:  breedte tot 10cm     + per volgende 100 meter 68,00
Voor een breed spoor: breder dan 10 cm    + per volgende 100 meter 121,00

Hoofdstuk 2: Wacht- en controlediensten
Het tarief ter zake van het verrichten van wacht- en controlediensten bedraagt per
personeelslid per uur: 25,00

Hoofdstuk 3: Technische diensverlening
1. Het tarief voor het gebruik van onderstaand brandweermaterieel bedraagt, voor zover niet elders

in de tabel een tarief is opgenomen, per uur:
a. een tankautospuit 96,00
b. een personeel-materieelwagen + motorspuit 96,00
c. een motorspuit 34,00
d. een matarieelwagen 34,00
e. een klokpomp 20,00

2. Voor de inzet van personeel bedraagt het tarief per persoon per uur: 25,00
Bij gebruik van materieel en/of personeel worden gedeelten van een uur afgerond naar
beneden voorzover het minder dan een half uur is, terwijl gebruik van materieel en /of
personeel van een half uur of meer naar boven wordt afgerond op een vol uur.

3. Het vullen van een persluchttoestel, per liter 1,00

4. Het gebruik van een persluchttoestel, compleet met masker 20,00

5. Het beschikbaar stellen van een brandslang, per slanglengte, per etmaal 2,00

6. Het beschikbaar stellen van brandblusapparatuur, exclusief vulling, per etmaal 20,00
Hoofdstuk 4: Overige diensten
Het tarief bedraagt ter zake van:
1. het ter beschikking stellen van een leslokaal, per uur 25,00
2. het wassen en drogen van brandslangen, per brandslang 14,00
3. het openen van ramen en/of deuren, per dienstverlening 34,00
4. het geven van instructie, voorlichting of het verzorgen van een bedrijfsbeschermingscursus

door het personeel van de brandweer (inclusief voorbereidingskosten), per uur 64,00
5. het verstrekken van gegevens met betrekking tot aanvalsplannen gemaakt door de

brandweer en preparatieve controles, per aanvraag 97,00
6. het verstrekken van informatie, anders dan ter uitvoering van de wettelijke taken als bedoeld

in artikel I van de Verordening brandweerrechten, omtrent incidenten waarbij de brandweer
betrokken was, per aanvraag 93,00
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