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INHOUD VOORSTEL 

Kennisnemen van het rapport van bevindingen onderzoek naar aanleiding van het vertrek van wethouder 
Vugts. 
 
1 Wat is de aanleiding? 

Vanaf 19 oktober 2017 zijn verschillende meldingen ontvangen van medewerkers over het gedrag van 

wethouder Vugts. Deze meldingen zijn voor wethouder Vugts aanleiding geweest om op 27 oktober 

2017 met onmiddellijke ingang zijn functie van wethouder bij de gemeente Rheden neer te leggen. 
In opdracht van het college is het onderzoek naar de meldingen afgerond om de gemeente Rheden in 
de gelegenheid te stellen waar nodig tot nazorg te komen en te bezien of er leerpunten voor de 
toekomst zijn.   

 
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? 

Een werkgever zorgt voor een gezond en veilig werkklimaat, voert een adequaat 

arbeidsomstandighedenbeleid en treft de nodige maatregelen. Wanneer medewerkers aangeven last 
te hebben van gedrag op het werk, is het aan de werkgever deze signalen serieus op te pakken. 

 
3 Wat willen wij bereiken? 

Met dit rapport is beoogd recht te doen aan de belangen van alle betrokkenen enerzijds en 
transparantie en openbaarheid anderzijds. Daarbij heeft de noodzakelijke bescherming van de privacy 

van betrokkenen geleid tot een zorgvuldige belangenafweging. 

 
4 Wat gaan wij ervoor doen? 

De harde lessen van de gebeurtenissen moeten een plek krijgen in onze werkwijze, waarbij de 
collegiale en laagdrempelige samenwerking tussen bestuurders en ambtenaren een groot goed is. Dit 
vraagt de juiste collegiale werkverhoudingen binnen een gezond en veilig werkklimaat.  
Er moet sprake zijn van een open cultuur waarin ruimte wordt gegeven aan samenwerking binnen 

duidelijke kaders en duidelijkheid bestaat over (on)gewenst gedrag. We blijven werken aan de juiste 
collegiale werkverhoudingen binnen een gezond en veilig werkklimaat met in achtneming van de 
verschillende verantwoordelijkheden.  

 
5 Wat gaat het kosten? 

Het opstellen van het rapport heeft geleid tot de inzet van ambtelijke en juridische capaciteit. Dekking 

daarvan vindt plaats binnen de reguliere bedrijfsvoeringsbudgetten. 

 
6 Wat zijn de risico’s? 

N.v.t. 
 
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? 

De inhoud van deze rapportage is teruggekoppeld aan de melders.  
Oud-wethouder Vugts heeft een verklaring opgesteld waarbij hij aangeeft zich te herkennen in de 

inhoud van het rapport.  
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8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? 
Dit rapport is openbaar. Dit betekent dat een ieder daarvan kennis kan nemen. Gelet op de 

toezegging die eerder aan de pers is gedaan, zal deze worden ingelicht over de openbaarmaking van 
het rapport. De Gelderlander heeft ook een verzoek op basis van de Wob gedaan tot openbaarmaking 
van documenten. Dit verzoek is tevens separaat behandeld en afgerond. 

 
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? 

Gelet op het belang van een gezond werkklimaat zullen de bevindingen blijvend aandacht vragen en 

krijgen. 

 
De Steeg, 12 februari 2018 


