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VERORDENING BRANDWEERRECHTEN GEMEENTE BORGER-ODOORN 2007
De raad van de gemeente Borger-Odoorn;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;
BESLUIT:
vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2007
VERORDENING BRANDWEERRECHTEN GEMEENTE BORGER-ODOORN 2007

Artikel 1 Belastbaar feit
1.

Onder de naam “brandweerrechten” worden rechten geheven over:
andere dan in lid 2 genoemde werkzaamheden, voor zover deze niet te maken hebben met
A.
het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mens en dier, te weten:
het beperken en bestrijden van milieu-incidenten;
a.
het reinigen van wegen en terreinen bij ongevallen, etc.;
b.
het verrichten van wacht- en bewakingsdiensten bij evenementen;
c.
het beperken en bestrijden van de gevolgen van storm en andere natuurincidenten.
d.
B.

2.

rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.
Zie hiervoor artikel 3, lid 2 van de Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening Gemeente
Borger-Odoorn.

Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van de feitelijke uitvoering
van alle taken uit de veiligheidsketen van pro-actie tot en met nazorg, met als hoofdaccent het
verrichten van brandbestrijding, hulpverlening aan mens en dier, waterongevallen en incidenten
met gevaarlijke stoffen.

Artikel 2 Maatstaf van heffing
1.
2.

De rechten worden geheven naar de maatstaven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel: “Tarieventabel brandweerrechten gemeente Borger-Odoorn 2011-01”
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 3 Wijze van heffing
1.
2.

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop
het gevorderde bedrag is vermeld.
Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen,
kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke
kennisgeving.

Artikel 4 Termijn van betaling
1.
2.

De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 3 bedoelde
kennisgeving.
Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen zes weken
na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Kwijtschelding
Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 6 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de brandweerrechten.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel
1.

2.
3.
4.

1

De "Verordening brandweerrechten 2000" van 28 september 2000, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 3 november 2005, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde
datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2007.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening brandweerrechten gemeente BorgerOdoorn 2007".
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Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2006.
De raad voornoemd,
de griffier
L.F.van Ameijden Zandstra
de voorzitter
T.Slagman-Bootsma
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Tarieventabel brandweerrechten 2011-01
Tarieventabel 2011
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