
TARIEVENLIJST 2020 VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

    

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden, gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur,

Besluit

vast te stellen de hierna volgende tarievenlijst 2020

2020 2019

                €             €

1. Ter beschikking stellen van personeel

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het ter beschikking stellen van 

een personeelslid, per manuur of gedeelte daarvan voor: 

* Inzet (sleutel-)functionarissen geneeskundige dienstverlening Kostprijs Kostprijs

* Verrichten van wacht- en waakdiensten 60,97 59,92

* Arbeidsloon tarief garagewerkplaatsen 66,96 65,80

2. Verrichten van diensten algemeen

Voor het verrichten van diensten anders dan in geval van brand- en rampenbestrijding en het beperken van 

en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en waarbij een hierna te noemen voertuig 

(inclusief bemanning) wordt ingezet gelden de daarachter vermelde tarieven. Onder het verrichten van 

diensten wordt onder andere begrepen:  

-  verschaffen van toegang tot een perceel, deuren/ramen openen/sluiten;

-  assistentie bij wateroverlast;

-  openen van liften;

-  reinigen van wegen en terreinen, in andere gevallen dan bij brand of ongeval;

-  andere dienstverleningen.

Tarief voor het beschikbaar stellen van een voertuig incl. bemanning per uur of een gedeelte van een uur is voor:

* Tankautospuit  (TS) met zes man 437,47 429,90

* Kleine tankautospuit  met vier man 297,66 292,51

* Hulpverleningsvoertuig (HV) met twee man 197,18 193,77

* Inzet grote kraanwagen 386,16 379,48

* Waterongevallenvoertuig (WO) met vier man 298,81 293,64

* Redvoertuig (RV) met twee man 229,45 225,48

3. Dienstverlening  voor persoonsbescherming

Voor het verrichten van de navolgende diensten gelden de volgende tarieven:

* Controleren en reinigen gelaatstuk 14,39 14,14

* Controleren/reinigen van een ademluchttoestel 56,24 55,27

* Vullen van een persluchtfles per liter 3,58 3,52

* Beschikbaar stellen van een ademluchtfles incl. gelaatstuk 66,96 65,80

* Beschikbaar stellen van een gelaatstuk per etmaal 21,54 21,17

* Reinigen van kleding, per wasbeurt 31,11 30,57

4. Aansluiting op het openbaar brandmeldsysteem ( OMS) 

* Een abonnement ter zake van een aansluiting op het OMS, per jaar te voldoen 973,00 1.100,00

* Overige werkzaamheden  Kostprijs  Kostprijs



2020 2019

            €             €

5. Overig

Kosten voor het doen van "naspeuringen" in het kader van verzoeken op grond van 

de Wet Openbaarheid van bestuur:

* Voor het verstrekken van fotokopieën of op overeenkomstige wijze gerepro-

duceerde stukken, per bladzijde. 0,30 0,30

Genoemde bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 december 2019.

De Plaatsvervangend Voorzitter, De Secretaris,

J.W. Remkes E.E. Lieben


