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Geachte heer, mevrouw,

Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe

gemeente West Betuwe. Om op dat moment klaar te staan voor de inwoners van West Betuwe,

bereiden we op dit moment de werkprocessen voor. ln deze brief leest u wat de consequenties

voor u zijn met betrekking tot het berichtenverkeer.

Besluiten 2018 doorlopend in 2019

Besluiten vanuit de gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen die doorlopen in 2019 zetten

we om naar besluiten uit naam van West Betuwe. De einddatum van zorg verandert niet. De

gemeente onder het besluit verandert wel. De besluiten zetten we om op de volgende manier:

. De lopende besluiten (¡JW/|WMO 301-berichten) van de drie gemeentes worden afgesloten

met einddatum 31 -12-201 8.

o U ontvangt uiterlijk 21 december 2018 hierover een 301-bericht per besluit.

. Begin januari (uiterlijk 10 januari) ontvangt u nieuwe 301-berichten van gemeente West

Betuwe. De gemeentecode van de nieuwe gemeente West Betuwe is 1960. Deze besluiten

bevatten dezelfde einddatum als de huidige einddatum.

. Btj besluiten waarbij we x aantal uur of x aantal stuks tot einde van het besluit verstrekten,

ontvangt u hetzelfde aantal uur of stuks als bij het oorspronkelijke besluit. Dit betekent níét

dat u opnieuw hetzelfde aantal uur of stuks kunt inzetten. Het aantal uur of stuks dat u in

2018 bij de oude gemeente heeft ingezet, wordt opgeteld bij het totaal in West Betuwe.

Ontvangt u onverhoopt in 2018 nieuwe 301-berichten van de gemeente Lingewaal, Neerijnen of

Geldermalsen die volledig betrekking hebben op 2019? Dan kunt u er van uitgaan dat u begin 2019

een correctie-3O1-bericht ontvangt met de gemeentecode van West Betuwe.
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Betalingen en facturen zorg2018

Voor het indienen van facturen over zorg 2018 vragen wij u rekening te houden met de volgende

uiterste inleverdata:

. Facturen (|JWiWMO 3O3-berichten) over 2018 moet u uiterlijk 15 december aanleveren bij

de huidige gemeente. Dit gaat over facturen die betrekking hebben op zorg tot en met

november 201 8.

. Facturen die betrekking hebben op december 2018 moet u uiterlijk 31 januari 2019 op de

OUDE gemeentecode aanleveren. Alleen dan garanderen we een tijdige betaling. Dit sluit

ook aan bij artikel 12,lid 3 uit de raamwerkovereenkomst.

r De oude gemeentecodes houden we nog open tot uiterlijk 1 juni2019 om eventuele

afrekeningen naar aanleiding van de jaarverantwoording 2018 goed te kunnen venruerken.

Nieuwe zorg vanaf I januari 2019

Wilt u facturen die betrekking hebben op zorg vanaf I januari 2019 voor de gemeente West Betuwe

op de nieuwe gemeentecode 1960 aanleveren?

Heeft u nog vragen?

Belt u gerust. U kunt contact opnemen met mevrouw Karina Jorritsma. Zij is bereikbaar van

maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur. Haar telefoonnummer is 0345-586722

U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar admwmojeuqd@geldermalsen.nl.

Met vriendelijke groet,

drs. J.M. Staatsen

burgemeester gemeente Geldermalsen
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