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Geacht bestuur,
De waterschappen in Burkina Faso hebben in april 2018 gezamenlijk de Nederlandse partners
benaderd om een verzoek in te dienen voor financiering bij de EU om het project FASO KOOM te
continueren. In 2011 is ons waterschap gestart met een partnerschap van circa 6 jaar met het
waterschap Nakanbé in Burkina Faso. Dit project is nu beëindigd op de administratieve en financiële
afronding na. Op verzoek van de minister van Water van Burkina Faso zijn voor de overige 4
waterschappen in dat land ook Nederlandse waterschappen gevonden en deze werken nu in DWA
(Dutch Water Authorities) verband samen in het project Faso Koom.
Op dit moment werken naast ons waterschap ook de waterschappen Hunze en Aas, Aa en Maas en
Wereld Waternet in Faso Koom. De indiening van het project betekent voor WDODelta geen toename
van de inzet, zowel voor inhoudelijke bijdrages als de ondersteunende bijdrage.
Bij de beoordeling van het definitieve projectvoorstel kwam naar voren dat er verplichtingen worden
aangegaan tot 2022 voor de inzet van personeel. Uw Algemeen Bestuur heeft op 4 oktober 2016 met
een ruime meerderheid ingestemd met de harmonisatie van het internationale beleid voor de periode
2017-2020 en heeft tevens hiervoor in totaal 4 fte beschikbaar gesteld (1,5 vaste formatie en 2,5 fte
flexibele inzet personeel). Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met de partners
past binnen dit geharmoniseerde beleid van WDODelta. Echter de periode is twee jaar langer dan de
vermelde periode 2017-2020 (namelijk tot 2022). Dit had eerder kunnen worden gesignaleerd en
gemeld. Langdurige contracten in samenwerkingsvormen zoals deze met andere partners zijn echter
gebruikelijk en noodzakelijk om het gewenste doel te bereiken met zo min mogelijk inzet van
capaciteit.
Om deze reden zijn wij op 4 september akkoord gegaan en is het definitieve projectvoorstel ingediend.
Eind dit jaar wordt de overeenkomst (mede)ondertekend. Wij vonden het correct om u van het
voorgaande mededeling te doen.
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