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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 24 mei 2022 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Gerrits, Van Wakeren, Ten Heuw, Bruggink (wethouders),  

Hillebrink (locogemeentesecretaris), Van de Reek (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   

 Afwezig: Eshuis (gemeentesecretaris) 

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

24-5-2022  B01 3417402 - Indexeren 
bedragen IIT 2022; 
Individuele 
inkomenstoeslag 

Het college besluit: 
1. De hoogte van de bedragen aan Individuele 
Inkomenstoeslag voor 2022 indexeren en 
vaststellen. 
2. Met ingang van 1-1-2022 bedraagt de jaarlijkse 
toeslag voor een alleenstaande €372, voor een 
alleenstaande ouder €474 en voor een echtpaar 
€527. 
 

De hoogte van de bedragen aan Individuele Inkomenstoeslag kunnen 
we één keer per jaar aanpassen aan de gestegen prijzen. Voor 2022 
gebeurt dat met een percentage van 3,1. Met ingang van 1-1-2022 
bedraagt de inkomenstoeslag per jaar voor een alleenstaande €372, 
voor een alleenstaande ouder €474 en voor een echtpaar €527. 

Mariska 
ten Heuw 

24-5-2022  B02 3380545 - Gewijzigd 
vaststellen 
bestemmingsplan 
Buitengebied, 
Eetgerinksweg nabij 25 
en Morshoekweg 25 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 
Eetgerinksweg nabij 25 en Morshoekweg 25 de 
wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn 
opgenomen in de "Staat van wijzigingen 
bestemmingsplan Buitengebied, Eetgerinksweg 
nabij 25 en Morshoekweg 25”, dat deel uitmaakt 
van dit besluit; 
2. het bestemmingsplan Buitengebied, 
Eetgerinksweg nabij 25 en Morshoekweg 25 (met 
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0156-0301, 
getekend op de ondergrond 
NL.IMRO.0164.BP0156.dgn) gewijzigd vast te 
stellen; 
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Buitengebied, Eetgerinksweg 
nabij 25 en Morshoekweg 25. 

Met dit bestemmingsplan wordt op een perceel aan de Eetgerinksweg 
(nabij 25) de bouw van één woning in het kader van de Rood voor 
Rood regeling mogelijk gemaakt. Dit ter compensatie van de sloop van 
landschapsontsierende bebouwing op percelen aan de Eetgerinksweg 
(nabij 25), de Morshoekweg 25 en de Schalmedenweg. Ook wordt in 
het bestemmingsplan de bestemming van de slooplocatie aan de 
Morshoekweg 25 gewijzigd van bedrijf naar wonen, dit ten behoeve 
van de bestaande woning aan de Morshoekweg 25. Voor het perceel 
aan de Eetgerinksweg is een inpassings- en beplantingsplan gemaakt. 
De realisatie van dat inrichtings- en beplantingsplan is opgenomen in 
een met de initiatiefnemer gesloten Rood voor Rood overeenkomst. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Eetgerinksweg nabij 25 
en Morshoekweg 25 heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er 
zijn binnen deze termijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt 
voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied, Eetgerinksweg nabij 
25 en Morshoekweg 25 vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor 
dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld. 

 

Gerard 
Gerrits 

24-5-2022  B03 3383297 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Buitengebied, 
Pruisische Veldweg 220 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan Buitengebied, Pruisische 
Veldweg 220 (met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0157-0301, getekend op de 
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0157.dgn) vast te 
stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Buitengebied, Pruisische Veldweg 
220. 

Het bestemmingsplan voorziet erin om op perceel Pruisische Veldweg 
220 naast het bestaande tuincentrum/de kwekerij, het 
hoveniersbedrijf en de dierenartsenpraktijk, ook andere functies zoals 
bedrijfsmatige activiteiten van milieucategorie 1 of 2, ambachtelijke 
bedrijven en recreatief medegebruik mogelijk te maken. De 
bouwmogelijkheden worden ten opzichte van het geldende plan ruim 
2700 m2 ingeperkt. Tevens worden de twee op het perceel aanwezige 
bedrijfswoningen omgezet naar (burger)woningen. In de huidige 
situatie zijn binnen het plangebied een aantal weilanden aanwezig. 
Deze vallen nu onder de bestemming Bedrijf. Bij deze planherziening 
krijgen deze weilanden de bestemming Agrarisch. Deze gronden 
mogen onder meer worden gebruikt voor hobbymatig agrarisch 
gebruik, groen en recreatief medegebruik. Door deze omzetting 

Gerard 
Gerrits 
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verdwijnt een groot deel van de bedrijfsbestemming. De bestaande 
weilanden met de al aanwezige beplanting zorgen voor een goede al 
bestaande landschappelijke inpassing. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Pruisische Veldweg 220 
heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen deze 
termijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het 
bestemmingsplan Buitengebied, Pruisische Veldweg 220 vast te 
stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te 
worden vastgesteld. 
 

24-5-2022  B04 3414277 - 
Raadsvragen over 
roltrappen 
"stroomslupers" 
Centraal station 
Hengelo 

Voorgenomen) besluit 
Instemmen met beantwoording van de 
raadsvragen van de J. ter Braak namens Lokaal 
Hengelo. 

Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over een artikel in de Telegraaf 
waarin ProRail aankondigt rotrappen op stations in de ban te willen 
doen omwille van een duurzamere bedrijfsvoering.  
Eigendom, beheer, onderhoud en exploitatie van het station en de 
verantwoordelijkheid voor de keuzes die daarvoor gemaakt moeten 
worden liggen bij ProRail/NS.   
Het zo maar verdwijnen van de roltrappen in Hengelo is echter niet 

aan de orde.  
 

Gerard 
Gerrits 

24-5-2022  B05 3405367 - 
Raadsvragen over 
reclame in openbare 
ruimte voor online 
gokken 
 

De raadsvragen van de Christen Unie e.a. over 
reclame in de openbare ruimte voor online gokken 
beantwoorden middels bijgevoegde concept 
antwoordbrief.  

De fractie van de Christen Unie heeft raadsvragen gesteld over 
reclame in de openbare ruimte voor online gokken. Deze zijn door het 
college beantwoord.  

Bas van 
Wakeren 

24-5-2022  B06 3425516 - Besluit 
beroep in te stellen 
tegen de uitspraak in 
bezwaar van de 
Belastingdienst inzake 
de fiscale uitruil 20 

Het college besluit: 
- Caraad Belastingadviseurs te verzoeken namens 
de gemeente Hengelo beroep in te stellen tegen de 
beslissing op bezwaar van de Belastingdienst d.d. 
15 april 2022; 
- Burgemeester Schelberg de volmacht te laten 
tekenen waarmee de heren D. van der Zijden en P. 
van Barneveld van  Caraad Belastingadviseurs 
gemachtigd worden de gemeente Hengelo tijdens 
deze beroepsprocedure te vertegenwoordigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het college heeft besloten om in beroep te gaan tegen het besluit van 
de Belastingdienst inzake de fiscale uitruil van reiskosten woon-werk 
over het jaar 2020.  

Claudio 
Bruggink 
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17-5-2022 
1 week 

niet 
openbaar  

B06 3416944 - 
Bestedingsplan 
Inburgering 2022 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de besteding van de 
middelen inburgering in 2022 voor personele inzet 
Samen Maakt Sterk, regionale samenwerking, 
conform het voorstel.  
2. De raad bij verzamelwijziging voorstellen de 
begroting middels bijgevoegde wijziging aan te 
passen. 
 

Dit jaar is de nieuwe wet inburgering in werking getreden. In dit 
voorstel wordt beschreven hoe de financiële middelen besteed gaan 
worden.  

Mariska 
ten Heuw 

Aldus vastgesteld,  
  
 
 
 
 


