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KADER 

 

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 voorzien 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 corona-proof 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, 

corona-proof. 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. 

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. 

 

 

 

STAPPENPLAN 

 

STAP 1 – Aanmelden 

 

- Op 08/05/2020 ontvangt elk lokaal bestuur een eerste e-mail met daarin een 

videoboodschap, dit stappenplan en een link naar een digitaal aanmeldingsformulier 

voor het programma “Ik zomer West-Vlaams”. Deze e-mail is opgestuurd vanuit het 

mailadres zomer@west-vlaanderen.be en gericht aan alle burgemeesters, schepenen en 

algemeen directeurs. 

 

- U kan zich als lokaal bestuur aanmelden voor de toelage “Ik zomer West-Vlaams” door 

eenvoudig en snel het formulier dat u via de link vindt aan te vullen en in te sturen. 

Eens de informatie is toegestuurd ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. Deze 

aanmelding dient te gebeuren voor 20/05/2020. 

 

 

 

STAP 2 – Indienen aanvraagformulier 

 

- Op 13/05/2020 ontvangt elk lokaal bestuur een tweede e-mail met daarin een 

aanvraagformulier, een handleiding met richtlijnen en criteria en een link naar een 

Informatiepagina Vraag-en-Antwoord “Ik zomer West-Vlaams”. Deze e-mail is 

opgestuurd vanuit het mailadres zomer@west-vlaanderen.be en opnieuw gericht aan 

alle burgemeesters, schepenen en algemeen directeurs. 
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- De diensten van uw lokaal bestuur kunnen aan de hand van de richtlijnen en criteria 

een lokaal zomeraanbod samenstellen. Het is daarbij aangewezen rekening te houden 

met de in de handleiding vermelde criteria zoals spreiding in tijd en ruimte, 

toegankelijkheid, veiligheid, originaliteit, … Het is ook belangrijk dat dit aanbod sector-

overschrijdend is en dat er een reële betrokkenheid is van de lokale handel en economie, 

de landbouwsector, de vrijetijdssector, … 

 

- Uiterlijk op vrijdag 05/06/2020 dient u het aanvraagformulier, voorzien van de 

eventueel gevraagde bijlagen, in via een e-mail gericht aan zomer@west-

vlaanderen.be. Het aanvraagformulier dient ondertekend te zijn en bekrachtigd door het 

College van burgemeester en Schepenen. We vragen dan ook een afschrift van de 

collegebeslissing als bijlage toe te voegen. 

 

 

 

STAP 3 – Bevestiging subsidie 

 

- In de periode tussen 05/06/2020 en 18/06/2020 wordt uw aanvraag met voorstel tot 

programmatie verwerkt. De voorgestelde activiteiten worden beoordeeld en waar nodig 

neemt het secretariaat contact op met uw contactpersoon om bij te sturen of te 

verduidelijken. 

 

- De ingediende activiteiten worden door onze medewerkers ingedeeld in een aantal 

thematische lijnen die naderhand in de communicatie van de programmatie “ik Zomer 

West-Vlaams” zullen worden gebruikt. 

 

- Op 18/06/2020 geeft de deputatie haar goedkeuring aan het verzamelde programma 

en worden de individuele subsidies per gemeente goedgekeurd. Bij deze goedkeuring 

hoort meteen ook de uitbetaling van een voorschot van 75% van de totale toelage.  

 

- Op 19/06/2020 ontvangt elk lokaal bestuur een derde e-mail met daarin het besluit 

van de deputatie, een link naar de verplichte communicatie-elementen “Ik zomer West-

Vlaams” en een link naar de op 18/06/2020 gelanceerde website “Ik zomer West-

Vlaams”. Deze e-mail is opgestuurd vanuit het mailadres zomer@west-vlaanderen.be 

en gericht aan alle burgemeesters, schepenen en algemeen directeurs. 

 

- Het lokale programma wordt door het lokaal bestuur ingevoerd met gebruik van de 

visuals en andere verplichte communicatie-elementen op de UIT-databank, volgens de 

richtlijnen die hiervoor worden opgesteld. Dit is belangrijk om deze activiteiten ook 

correct mee te kunnen integreren in de website ikzomerwestvlaams.be. 

 

 

STAP 4 – Realisatie 

 

- Tijdens de uitvoering van de programmatie is de gemeente/stad zelf verantwoordelijk 

voor de coördinatie op het terrein. 

 

- Het lokaal bestuur communiceert haar aanbod gebruik makend van de verplichte 

communicatie-elementen (visuals, beelden, …) die via het provinciale 

communicatieplatform ter beschikking worden gesteld. Het gebruik van de UIT-

databank is daarbij belangrijk. 

 

- De provincie communiceert het volledige aanbod via de website ikzomerwestvlaams.be 

en via een grootschalige mediacampagne. 
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STAP 5 – Rapporteren 

 

- Na het afronden van de lokale programmatie bezorgt het lokaal bestuur haar facturen 

via het aangeleverde formulier aan het centrale secretariaat. Dit formulier zal ook een 

oplijsting vragen van de effectief gerealiseerde activiteiten, gelinkt aan de facturen die 

worden ingediend. Het indienen van het rapportformulier met bijhorende facturen 

gebeurt uiterlijk op 30/11/2020. 

 

- Het secretariaat maakt na controle een betaalvoorstel tot uitbetalen van het saldo dat 

aan de deputatie wordt voorgelegd. 

 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE ? 

- Stuur een mail naar zomer@west-vlaanderen.be 
 

- Raadpleeg het katern Vraag-en-Antwoord op www.ikzomerwestvlaams.be 

(vanaf 14/05/2020) 
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