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ALGEMEEN 

 

Tijdens de provincieraadszitting van donderdag 23 april heeft de deputatie van de Provincie 

West-Vlaanderen aangekondigd dat ze, samen met deelnemende steden en gemeenten, één 

euro per inwoner voorziet om te investeren in een ‘zomer in West-Vlaanderen’. 

De Provincie wil hiermee, van zodra de Nationale Veiligheidsraad dit toelaat, van een lockdown 

naar een start-up gaan, samen met alle West-Vlamingen en de West-Vlaamse gemeente- en 

stadsbesturen. Ze wil mee helpen aan een manier om dit coronaproof te laten gebeuren. 

Het aangekondigde trekkingsrecht “Ik zomer West-Vlaams” voor de steden en gemeenten 

omvat één euro per inwoner voor het organiseren van meer beleving in West-Vlaanderen, 

coronaproof. De gemeenten krijgen een belangrijke rol om, samen met de Provincie, het lokale 

belevingsaanbod in beeld te brengen, een stuk te initiëren en ook te coördineren.  

Meer dan ooit zullen West-Vlamingen hun zomer in eigen provincie doorbrengen. Ook toeristen 

zullen West-Vlaanderen opnieuw bezoeken. Daarom zal de spreiding in de tijd en in de ruimte 

van mensen belangrijk zijn. Het afstemmen tussen initiatieven en mensen op regioschaal is 

daarom ontzettend belangrijk, niet enkel voor de Kust, maar ook voor het Brugse Ommeland, 

de Leiestreek en de Westhoek. Kortom voor de hele provincie. De Provincie engageert zich ertoe 

om het ruime belevingsaanbod samen te bundelen op de website ‘ik zomer West-Vlaams’ en 

een ruime mediacampagne uit te werken om de West-Vlaming en de bezoeker te wijzen op dit 

aanbod. 

Het trekkingsrecht moet de gemeenten enerzijds stimuleren. Anderzijds wil de Provincie, samen 

met haar agentschappen POM, INAGRO en WESTTOER, de lokale besturen ondersteunen en 

versterken.  

In dit document leest u de criteria en de richtlijnen om een programma-aanbod uit te werken. 

Daarnaast ook informatie over de specifieke kosten die in aanmerking komen voor de 

provinciale steun en de afspraken over de afrekening van het dossier bij de provinciale 

administratie. 

Voor een chronologisch overzicht van de te ondernemen stappen verwijzen we door naar het 

stappenplan dat in bijlage is meegestuurd. 

 

 

  



Pagina 3 van 8 

Richtlijnen en criteria “Ik zomer West-Vlaams”  

CRITERIA 

 

Bij de uitwerking van uw lokaal programma vragen we u maximaal rekening te houden met 

volgende 4 algemene criteria. 

 

 

1. De acties in uw aanbod moeten veilig zijn en veiligheid uitstralen.  

 

De uitgewerkte acties moeten voldoen aan de geldende corona-maatregelen die de overheid 

uitvaardigt. Een belangrijk aspect hierbij is de social distancing. U dient aan te tonen dat uw 

acties op die wijze zijn uitgewerkt dat ze de minimale afstand van 1,5m tussen bezoekers kan 

garanderen.  

Ook het visitor-management is een belangrijk onderdeel om bezoekers op een veilige manier 

te ontvangen en een coronaveilige activiteit te ontwikkelen. 

 

 

2. De acties in uw aanbod moeten op verschillende doelgroepen gericht zijn. 

 

Het opzet van het programma “Ik zomer West-Vlaams” is een belevingsvolle zomer aan te 

bieden aan iedereen, zowel inwoners van deze provincie als bezoekers, maar ook aan elke 

doelgroep die daaronder kan worden gedefinieerd. Het is bijgevolg belangrijk dat uw acties op 

verschillende doelgroepen worden gericht. We denken daarbij vooral aan multi-generationele 

gezinnen, vriendengroepen, koppels, …  Er wordt speciale aandacht gevraagd voor  

kindvriendelijke en toegankelijke activiteiten. 

 

 

3. De acties in uw aanbod moeten gespreid zijn in tijd en ruimte. 

 

Rekening houdend met de geldende coronamaatregelen is het belangrijk dat de acties die u 

ontwikkelt maximaal inspelen op het spreiden van de bezoekers / deelnemers in tijd en ruimte. 

Net daarom is ook de programmaperiode als een zeer “ruime” zomer omschreven, van 1 juli 

tot 31 oktober 2020. 

De spreiding in tijd kan bereikt worden door een actie over een langere periode door te laten 

lopen of door een kortdurende actie meerdere keren te herhalen tijdens de programmaperiode. 

De spreiding in ruimte kan bereikt worden door acties op verschillende locaties plaats te laten 

vinden of deze in een rondreizend format uit te werken. Ook samenwerking met de 

buurgemeenten kan hier een oplossing bieden. 

 

 

4. De acties in uw aanbod ondersteunen verschillende sectoren. 

 

De doelstelling van het programma “Ik zomer West-Vlaams” is 2-voudig. Enerzijds beoogt het 

provinciebestuur om in samenwerking met de lokale besturen een belevingsvol aanbod uit te 

werken, maar anderzijds ook om een aantal sectoren een duw in de rug te geven. In het 

bijzonder denken we hierbij aan de toeristische sector, de lokale handel en middenstand, de 

landbouw. 

Daarom is het belangrijk dat u bij de uitwerking van uw acties deze sectoren als partner betrekt 

en samen met hen aan de slag gaat. 



Pagina 4 van 8 

Richtlijnen en criteria “Ik zomer West-Vlaams”  

Naast de 4 algemene criteria, zal uw lokaal aanbod ook getoetst worden aan volgende 

specifieke criteria. 

- Belevingsaspect:  

o Een memorabele ervaring die mensen raakt.  

o Een positieve beleving geeft de mensen een goed gevoel en smaakt naar meer. 

o Mensen worden er enthousiast van, je verrast hen en overtreft hun 

verwachtingen. 

o De actie geeft de mensen een positief gevoel. 

- Duurzaamheid en lokale karakter: 

o De actie neemt duurzame maatregelen op ecologisch vlak (bv. beperking afval) 

en economisch vlak (bv. korte ketenproducten). 

o Duurzaam ondernemen is maatschappelijk verantwoord ondernemen. De actie 

houdt rekening met de gevolgen voor mens en milieu. 

o De mate waarin de actie ook lokale consumptie stimuleert.  

- Toegankelijkheid: 

o De actie streeft naar een optimale toegankelijkheid voor alle bezoekers 

o Integrale toegankelijkheid wil zeggen ‘toegankelijkheid voor iedereen’ – de mate 

waarin een actie toegankelijk is voor iedereen. Niet alleen personen met een 

beperking, maar ook oudere mensen, mensen met een tijdelijke beperking of 

ouders met een kinderwagen, kansarmen,… 

o De mate waarin het mogelijk is toegang te krijgen tot de actie (fysiek) 

- In welke mate sluit de actie aan bij de West-Vlaamse identiteit en mentaliteit? 

 

De beoordeling van uw lokaal aanbod zal gebeuren aan de hand van de hoger vermelde criteria. 

Deze beoordeling is er in eerste instantie op gericht om verhaallijnen te detecteren in het 

aanbod dat door de deelnemende lokale besturen wordt ingestuurd. Gecombineerd met het 

aanbod dat ook de provinciale diensten genereren in de domeinen en de bezoekerscentra zal 

dit de basis worden voor de campagne “Ik zomer West-Vlaams” 

 

De criteria worden niet formeel gescoord of gewogen. Indien bij de beoordeling blijkt dat er 

vragen zijn omtrent bepaalde aspecten van uw voorgesteld aanbod, dan nemen de 

medewerkers van het secretariaat contact op om hierover af te stemmen en eventuele bijsturing 

aan het aanbod voor te stellen. 
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RICHTLIJNEN COMMUNICATIE 

 

Door als lokaal bestuur in te tekenen op het trekkingsrecht en het programma “Ik zomer West-

Vlaams”, neemt u het engagement zich ook in te schrijven in de door de provincie en haar 

partners ontwikkelde communicatiecampagne “Ik zomer West-Vlaams”. 

 

Dit betekent dat u voor de communicatie en bekendmaking van uw activiteiten gebruik kan 

maken van het provinciale ontwikkelde communicatieplatform www.ikzomerwestvlaams.be. De 

modaliteiten over het gebruik van dit platform en de technische toepassingen en mogelijkheden 

worden voor de lancering van de campagne op 18/06/2020 nog verspreid onder de 

deelnemende lokale besturen. 

 

De deelname betekent ook dat u zich er toe verbindt in uw lokale communicatie rond uw acties 

gebruik te zullen maken van de communicatie-elementen die de provinciale campagne 

genereert (visuals, hash-tags, beeldmerk, baselines, …). Deze elementen worden in al uw 

communicatie rond dit aanbod gebruikt, op alle beschikbare kanalen. Deze elementen worden 

voor 18/06/2020 aangereikt aan de deelnemende lokale besturen. 

 

 

 

 

  

http://www.ikzomerwestvlaams.be/
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KOSTEN & AFREKENING 

 

De toelage “Ik zomer West-Vlaams” is voor elk lokaal bestuur begrensd op 1 euro per 

inwoner. Hierbij worden de cijfergegevens gebruikt per 1 januari 2020, inclusief de cijfers van 

het wachtregister. 

 

De toelage kan ook nooit hoger zijn dan de door het lokale bestuur gestaafde onkosten die in 

aanmerking worden genomen. 

 

De volgende kosten worden aanvaard voor het dossier van deze toelage: 

- Alle kosten verbonden aan het organiseren van de acties die in de programmatie zijn 

opgenomen. 

- Deze kosten dienen gedateerd te zijn in de periode 1 juni tot 31 oktober 2020. 

- Deze kosten moeten kunnen worden gestaafd met een factuur op naam van het lokale 

bestuur. 

 

Volgende kosten worden niet in aanmerking genomen: 

- Personeelskosten en overheadkosten van de gemeente/stad. 

- Investeringskosten en afschrijvingskosten 

- Verhuur aan zichzelf of ‘interne huuraanrekening’ 

- Terugvorderbare BTW 

 

Wat betreft de omschrijving investeringskost, geven we graag volgende verduidelijking mee. 

Onder de noemer “investeringen” vallen alle kosten die kunnen worden afgeschreven over 

een periode van meer dan 3 jaar. In die zin worden tijdelijke specifieke ingrepen in het kader 

van acties die binnen deze programmatie worden ontwikkeld wel als kost aanvaard. 

Voorbeelden hiervan zijn plexi-wanden voor bezoekersonthaal, tijdelijke aanduiding van 

circulatie in het straatbeeld, inrichten van tijdelijke sanitaire voorzieningen bij een 

kortlopende activiteit, … 

 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 2 delen.  

- Er wordt een voorschot uitbetaald bij de goedkeuring van uw lokaal programma op 

18/06/2020, meer bepaald 75% van de toelage waarop uw lokaal bestuur aanspraak 

kan maken. 

- De uitbetaling van het saldo van de toelage gebeurt na controle van de voorgelegde 

stavingstukken (betaalde facturen op naam van het lokale bestuur) en het ingevulde 

afrekeningsformulier. Dit afrekeningsformulier wordt u toegestuurd met het besluit 

van goedkeuring van uw lokaal programma kort na 18/06/2020. Het 

afrekeningsformulier moet ingediend worden bij het centraal secretariaat ten laatste 

op 30/11/2020. 

- Als blijkt dat uw programmatie niet is uitgevoerd of de realisatiekost uiteindelijk lager 

lag dan vooraf begroot, kan het provinciebestuur het toegekende subsidiebedrag 

aanpassen en bijgevolg ook het uitbetaalde voorschot van 75% deels of volledig 

terugvorderen. 

- Het indienen van het afrekeningsformulier is bovendien verplicht. Indien dit niet 

gebeurt, kan het provinciebestuur het betaalde voorschot van de toelage integraal 

terugvorderen.  
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INSPIRATIE 

 

Met de programmatie “Ik zomer West-Vlaams” wil het provinciebestuur, samen met de lokale 

besturen een belevingsvol zomeraanbod aan acties en activiteiten realiseren voor de West-

Vlaming en de bezoeker aan onze provincie. 

Op de webpagina www.ikzomerwestvlaams.be kunt u vanaf 14/05/2020 een overzicht 

raadplegen van frequent gestelde vragen en hun antwoord. Op diezelfde pagina kunt u ook 

inspirerende voorbeelden vinden van acties en ideeën die u kan gebruiken om uw eigen lokaal 

aanbod uit te werken. We geven hieronder alvast een aantal voorbeelden mee. 

 

Om de toeristische sector te begeleiden richting een heropstart voorziet Westtoer diverse 

initiatieven: 

- Een nieuwsbrief met regelmatige updates over de meest recente richtlijnen en 

steunmaatregelen, inspirerende verhalen en nieuws uit de regio. 

- Een webpagina waarop we veelgestelde vragen bundelen en die we ook verder 

aanvullen met praktische info m.b.t. een heropstart. 

- Een reeks Corona thema webinars gevolgd door advies door experten. 

- Inspirerende verhalen en voorbeelden van ondernemers onder de noemer ‘Creatief in 

tijden van corona’ 

- Aangepaste campagnes met verschillende uitgangspunten en thematische insteken 

Meer weten? 

- https://corporate.westtoer.be/nl 

 

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) heeft een overzicht van inspirerende 

voorbeelden opgelijst waar steden en gemeenten mee aan de slag kunnen om hun lokale 

handel en economie terug op de rails te zetten. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt en 

aangevuld. 

Verder wordt er ook actief ondersteund en gecoacht vanuit de ateliers lokale economie 

verspreid over de provincie. 

Meer weten? 

- https://www.ikkooplokaal.be/inspiratie-voor-een-geslaagde-zomer 

 

Ook vanuit INAGRO wordt gewerkt aan een inspirerend aanbod voor zowel gemeentebesturen 

als de bezoekboerderijen. Deze inspiratiegids wordt momenteel afgewerkt en wordt uiterlijk 

op 16/05/2020 opgenomen op de website www.ikzomerwestvlaas.be. 
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SECRETARIAAT 

 

- Algemeen contact: zomer@west-vlaanderen.be 

 

- Algemene Coördinatie: Frederik Demeyere – Frederik.Demeyere@west-vlaanderen.be 

 

- Dossiervorming en administratie: Ilse Vanderhaeghe - Ilse.Vanderhaeghe@west-

vlaanderen.be 

 

- Specifieke inhoudelijke vragen met betrekking tot lokale handel en lokaal kopen: 

Rebecca Verhaeghe rebecca.verhaeghe@ocwest.be 

 

- Specifieke inhoudelijke vragen met betrekking tot toerisme en recreatie: Lien Phlypo - 

lien.phlypo@westtoer.be 

 

- Specifieke inhoudelijke vragen met betrekking tot landbouw en landbouwverbreding: 

Nele Dejonckheere - nele.dejonckheere@inagro.be 

 

- Meer informatie, vraag-en-antwoord, documenten en richtlijnen: 

www.ikzomerwestvlaams.be 
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