
Burgemeester Haaksbergen weg
na ongeval met monstertruck
Door onze correspondent

HAAKSBERGEN. Gebrek aan inle-
vingsvermogen, te weinig schuldbe-
sef, te afstandelijk. Na zo veel kritiek
van alle raadsfracties in de gemeente-
raad van Haaksbergen kon burge-
meester Hans Gerritsen (PvdA) gister-
avond niet anders meer dan aftreden.

De raad van de Twentse gemeente
vergaderde over het rapport van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid over
het monstert r u c ko n ge luk, waarbij af-
gelopen september drie doden en
28 gewonden vielen. „Er is onvol-
doende vertrouwen”, concludeerde
Gerritsen na een schorsing.

De burgemeester is verantwoorde-
lijk, ook als hij de bevoegdheid om een
vergunning te verlenen heeft geman-
dateerd aan een ambtenaar. Hij kan en

mag zich niet achter een mandaat ver-
schuilen, vonden enkele fracties. „Hij
lijkt zich onvoldoende bewust te zijn
geweest van zijn taak”, reageerde frac-
tievoorzitter Gea Costeris van Leef-
baar Haaksbergen, de grootste partij
in de gemeente.

De raad verweet hem ook een ge-
brek aan zelfreflectie. „Het onverde-
digbare valt niet te verdedigen”, zei
fractievoorzitter Wim Oltwater van
coalitiepartij PvdA. Vooral dat Gerrit-
sen de afgelopen maanden liet weten
dat hij „ook met de kennis van nu geen
andere beslissing zou hebben geno-
m e n”, is verkeerd gevallen. Aan het
begin van de vergadering zei Gerritsen
dat hij persoonlijk geen verwijtbaar-
heid voelt. „Er zijn wel fouten ge-
maakt. Ik erken deze fouten, neem kri-
tiek ter harte en bied excuses aan.”

Fracties hadden zich tot nu toe niet
of nauwelijks uitgelaten over het mon-
stertruckdrama. Zij wilden het rap-
port van de Onderzoeksraad afwach-
ten. Dat verscheen vorige week. De
onderzoekers stellen daarin dat geva-
ren van de stunt met de monstertruck
niet zijn onderkend en dat scherpte
heeft ontbroken. Geen van de betrok-
ken partijen heeft zich verdiept in de
ri sico’s, aldus de Onderzoeksraad. Te
weinig betrokkenheid van het ambte-
lijk management en de burgemeester
droeg ertoe bij dat de vergunningver-
lening te wensen overliet.

Letselschade-expert Yme Drost, die
enkele slachtoffers vertegenwoordigt,
noemde het vertrek van Gerritsen on-
vermijdelijk. „Slachtoffers zijn klaar
met deze burgemeester. Ze vinden dat
hij het verkeerd heeft aangepakt.”


