
     Ffôn/Tel: 01656 643643                                                   Facs/Fax: 01656 668126          Ebost/Email: talktous@bridgend.gov.uk                                                                                 
     Negeseuon SMS/ SMS Messaging: 07581 157014           Twitter@bridgendCBC              Gwefan/Website: www.bridgend.gov.uk

Cyfnewid testun: Rhowch 18001 o flaen unrhyw un o’n rhifau ffon ar gyfer y gwasanaeth trosglwyddo testun
Text relay: Put 18001 before any of our phone numbers for the text relay service

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg. Rhowch wybod i ni os yw eich dewis iaith yw’r Gymraeg 
We welcome correspondence in Welsh. Please let us know if your language choice is Welsh

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. 
Rhowch wybod i ni os mai Cymraeg yw eich 

dewis iaith.
We welcome correspondence in Welsh. Please 
let us know if your language choice is Welsh.

Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr / Chief 
Executive’s Directorate 
Deialu uniongyrchol / Direct line /: 01656 643148 / 
643147 / 643694
Gofynnwch am / Ask for:  Andrew Rees

Ein cyf / Our ref:      
Eich cyf / Your ref:      

Dyddiad/Date: Dydd Iau, 13 Mehefin 2019

Annwyl Cynghorydd, 

CYNGOR

Cynhelir Cyfarfod  Cyngor yn Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Yr Angel, Penybont Ar 
Ogwr CF31 4WB ar Dydd Mercher, 19 Mehefin 2019 am 15:00.

AGENDA

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb  
Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2. Datganiadau o fuddiant  
Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / 
Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y 
Cyngor o 1 Medi 2008. 

3. Cymeradwyaeth Cofnodion  5 - 24
I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 17/04/19, 01/05/19 a 15/05/19

4. I dderbyn cyhoeddiadau oddi wrth:  
 (i) Maer (neu’r person sy’n llywyddu)
(ii) Aelodau’r Cabinet
(iii) Prif Weithredwr
(iv) Swyddog Monitro

5. Derbyn Adroddiad yr Arweinydd 

6. I Dderbyn y Cwestiynau Canlynol wrth:  

Public Document Pack

mailto:talktous@bridgend.gov.uk
http://www.bridgend.gov.uk/


Cynghorydd T Thomas i’r Aelod Cabinet – Lles a Chenedlaethau Dyfodol  
A wnaiff yr Aelod Cabinet amlinellu’r prif argymhellion ar adroddiad diweddar Arolygiad 
Prawf EM ar wasanaethau cyfiawnder ieuenctid ym Mae’r Gorllewin?

Cynghorydd R Stirman i’r Aelod – Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar 
A allai’r aelod Cabinet perthnasol roi gwybod beth yw’r gost ychwanegol i BCBC am 
gyflenwi gofal a chymorth i aelodau’r ystâd ddiogel am fod y grant gan Lywodraeth Cymru 
wedi’i rannu ar draws y 22 Awdurdod Lleol i gyd yn hytrach na thrwy grant uniongyrchol i’r 
ALlau hynny a oedd â charchar o fewn eu ffiniau? 

Cynghorydd A Hussain i’r Dirprwy Arweinydd 
All yr Aelod Cabinet mewn gofal o dwristiaeth roi gwybod i'r Cyngor am ei gynlluniau i 
gefnogi sgiliau yn y sector twristiaeth yn ogystal â rhoi gwybod i ni am y bylchau mewn 
darpariaeth a data, a hefyd ddangos sut y gallai’r Cyngor wneud ein cyrchfannau glan y môr 
yn boblogaidd? 

Cynghorydd M Voisey i’r Dirprwy Arweinydd 
A wnaiff y dirprwy arweinydd ddweud wrth y cyngor pa sancsiynau, os oes sancsiynau o 
gwbl, sydd wedi’u gosod ar Kier, ynglŷn â’r contract gwastraff, ers eu penodi?

7. Arolygiad Estyn o Wasanaethau Addysg Llywodraeth Leol Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

25 - 30

8. Adolygu Balans Gwleidyddol – Newidiadau i Aelodaeth y Pwyllgor 31 - 36

9. Adroddiad Gwybodaeth i'w Nodi 37 - 60

10. Materion Brys  
I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn 
y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r 
Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

11. Gwahardd y Cyhoedd  
Nid oedd y cofnodion sy'n ymwneud â'r eitem canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod 
yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 12 o Ran 4 a Pharagraff 
21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn yr Is-Bwyllgor yn penderfynu yn unol â'r 
Ddeddf i ystyried yr eitem hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod 
yn ystod ystyriaeth o'r fath.  

12. Cymeradwyaeth Cofnodion wedi’u Eithrio  61 - 64
I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion wedi’u eithrio cyfarfod y 17/04/19 a 01/05/19

Yn ddiffuant
K Watson
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol

Dosbarthiad:

Cynghowrwyr Cynghorwyr Cynghorwyr
S Aspey
SE Baldwin

A Hussain
RM James

JC Spanswick
RME Stirman



TH Beedle
JPD Blundell
NA Burnett
MC Clarke
N Clarke
RJ Collins
HJ David
P Davies
PA Davies
SK Dendy
DK Edwards
J Gebbie
T Giffard
RM Granville
CA Green
DG Howells

B Jones
M Jones
MJ Kearn
DRW Lewis
JE Lewis
JR McCarthy
DG Owen
D Patel
RL Penhale-Thomas
AA Pucella
JC Radcliffe
KL Rowlands
B Sedgebeer
RMI Shaw
CE Smith
SG Smith

G Thomas
T Thomas
JH Tildesley MBE
E Venables
SR Vidal
MC Voisey
LM Walters
KJ Watts
CA Webster
DBF White
PJ White
A Williams
AJ Williams
HM Williams
JE Williams
RE Young



This page is intentionally left blank



CYNGOR - DYDD MERCHER, 17 EBRILL 2019

1

COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD YN SIAMBR Y CYNGOR, 
SWYDDFEYDD DINESIG, STRYD YR ANGEL, PENYBONT AR OGWR CF31 4WB AR DYDD 
MERCHER, 17 EBRILL 2019 AM 15:00

Presennol

Y Cynghorydd JR McCarthy – Cadeirydd

S Aspey SE Baldwin TH Beedle JPD Blundell
NA Burnett MC Clarke N Clarke RJ Collins
HJ David P Davies PA Davies DK Edwards
J Gebbie T Giffard RM Granville CA Green
DG Howells RM James B Jones M Jones
MJ Kearn DRW Lewis DG Owen D Patel
RL Penhale-
Thomas

AA Pucella JC Radcliffe KL Rowlands

RMI Shaw CE Smith SG Smith JC Spanswick
RME Stirman G Thomas T Thomas JH Tildesley MBE
LM Walters KJ Watts CA Webster DBF White
PJ White A Williams AJ Williams HM Williams
JE Williams RE Young

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

SK Dendy, A Hussain, JE Lewis, B Sedgebeer, E Venables, SR Vidal a/ac MC Voisey

Swyddogion:

Susan Cooper Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
Lindsay Harvey Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd
Gill Lewis Pennaeth Cyllid a Swyddog 151 Dros Dro
Andrew Rees Uwch Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Pwyllgorau
Mark Shephard Prif Weithredwr
Kevin Stephens Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Democataidd
Kelly Watson Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol a Swyddog Monitro

298. Y CYN GYNGHORYDD LC MORGAN

Gyda thristwch, cyhoeddodd y Maer farwolaeth y cyn Gynghorydd ac Aelod Cabinet LC 
Morgan, cododd pawb ar eu traed mewn tawelwch fel arwydd o barch.

Talodd yr Arweinydd deyrnged i’r cyn Gynghorydd Morgan a ystyriodd yn gyfaill yn 
ogystal â chydweithiwr. Talodd deyrnged hefyd i’w wasanaeth hir i gymuned Ynysawdre 
yr oedd wedi’i chynrychioli ers 30 mlynedd, gan eistedd ar hen Gyngor Sir Morgannwg 
Ganol. Datganodd mai ei etifeddiaeth barhaol oedd y rhan a chwaraeodd yng Ngholeg 
Cymunedol y Dderwen, pwll nofio Ynysawdre, Ysgol Gynradd newydd Brynmenyn ac ar 
ôl hynny gwireddu Tŷ Ynysawdre. Roedd Cymunedau’r Cabinet yn drist o glywed am 
farwolaeth y cyn Gyng. Morgan a wasanaethodd yr awdurdod hwn fel un o’i Aelodau 
sefydlu a’r Cyngor Sir a’i rhagflaenodd yn rhagorol, ac roedd yn ei ystyried yn gyfaill 
mynwesol.

Talodd yr Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio deyrnged i’r cyn Gynghorydd Morgan a 
roddodd groeso iddo fel Aelod Cabinet ac y rhannodd y ddau ohonynt gariad at 
wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a theithio yn Sbaen.  Wrth dalu teyrnged i’r 
cyn Gynghorydd Morgan, datganodd yr Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Chymorth Cynnar iddo ddysgu cryn dipyn oddi wrtho ac roedd y ddau ohonynt wedi 

Page 5

Agenda Item 3



CYNGOR - DYDD MERCHER, 17 EBRILL 2019

2

gweithio yn y diwydiant mwyngloddio. Gweithiodd y cyn Gynghorydd Morgan mewn 
achub ac iechyd a diogelwch yn y pyllau. Datganodd y byddai’n ei golli’n arw ac roedd 
yn meddwl am ei deulu.

Wrth dalu teyrnged i’r Cynghorydd Morgan, datganodd y Cynghorydd Watts, er 
gwaetha’u gwahaniaethau gwleidyddol, eu bod nhw wedi dod yn ffrindiau a byddai’n 
cael ei golli’n arw. Talodd y Cynghorydd T Thomas deyrnged i’r cyn Gynghorydd Morgan 
a ystyriwyd yn gynnes gan gymuned Ynysawdre yr oedd yn ei chynrychioli. Datganodd y 
Cynghorydd Green ei fod yn drist ofnadwy o glywed am farwolaeth y Cynghorydd 
Morgan a dim ond atgofion da oedd ganddo amdano.              

299. DATGAN CYSYLLTIAD

Gwnaed y Datganiad Cysylltiad canlynol:

Datganodd y Cynghorydd DBF White Gysylltiad Anffafriol yn eitem 11 yr Agenda – 
Diswyddiadau a Chostau Ymddeol yn Gynnar o Dros £100,000 gan mai rheolwr llinell ei 
wraig oedd y gweithiwr. Gadawodd y Cynghorydd White y cyfarfod wrth i’r eitem hon 
gael ei hystyried.    

300. CYMERADWYO’R COFNODION

PENDERFYNWYD: Bod cofnodion cyfarfod y Cyngor ar 20 Mawrth 2019 yn cael eu 
cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir.  

301. DERBYN CYHOEDDIADAU GAN:

Y Maer

Rhoddodd y Maer wybod i’r Cyngor am yr ymrwymiadau yr oedd ef a’i Gymar wedi’u 
mynychu yn ystod y mis diwethaf a oedd yn cynnwys y Gwobrau Dinasyddiaeth lle 
diolchodd y swyddogion am eu hymdrechion i wneud y diwrnod yn llwyddiant. Agorodd y 
Maer a’i Gymar Ysgol Gynradd newydd Pencoed a mynychodd agoriad Ysgol Gynradd 
Gymraeg Calon y Cymoedd ym Metws. Yn  ogystal, mynychodd y Maer a’i Gymar ginio 
Dathlu Deugain Rockwool, Cinio rhyng-grefyddol Cyngor Moslemaidd Cymru, agoriad 
Arddangosfa Vernon Hartshorn, Cinio Llywyddol y Clwb Rotari, Cyflwyniad Medal yr 
Ymerodraeth Brydeinig i Alan Humphreys a Chyngerdd Flynyddol Côr Merched Llynfi. 
Agorodd hefyd y toiledau a’r ardaloedd newid newydd i’r anabl yn Halo Bridgend, 
cyflwynodd wobrau yn nhaith Feicio Elusennol Clwb Rotari Pen-y-bont ar Ogwr, dawns 
elusennol Maer Porthcawl, gwasanaeth Sul y Blodau yn Amlosgfa Margam a phen-
blwydd Priodas Mr a Mrs G Evans o Faesteg o 60 o flynyddoedd.

Dirprwy Arweinydd

Rhoddodd y Dirprwy Arweinydd wybod i’r Aelodau am agoriad diweddar y ddwy ysgol 
gynradd newydd yn Ysgol Gynradd Pencoed ac Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y 
Cymoedd, Betws, sy’n gwasanaethu cymoedd Garw ac Ogwr, lle mae 3 o’i wyrion yn 
ddisgyblion. Datganodd fod y Cyngor yn eithriadol o ddiolchgar am y cyllid a 
dderbyniodd gan Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif, a rhoddodd ganmoliaeth i 
BAM Construction am eu gwaith yn Ysgol Gynradd Pencoed ac i Andrew Scott Ltd, sef 
adeiladwyr Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd, a gyflwynodd ddwy ysgol hynod 
drawiadol sy’n galluogi’r disgyblion a’r athrawon i elwa ar amgylcheddau dysgu o’r radd 
flaenaf a chefnogi disgyblion i ragori a diwallu eu potensial.

Cyhoeddodd y Dirprwy Arweinydd fod dros 80 o entrepreneuriaid lleol addawol wedi 
cael y wybodaeth a’r offer angenrheidiol i ddechrau eu busnes eu hunain ar ôl mynychu 
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cwrs wythnos o hyd gyda’r PopUp Business School. Cynhaliwyd y digwyddiad yng 
Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, a gefnogwyd gan dîm Cyflogadwyedd Pen-y-
bont ar Ogwr y Cyngor, a ariannwyd trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth 
Cymru. Bydd entrepreneuriaid lleol yn parhau i gael eu cefnogi ac mae manylion ar gael 
ar wefan y Cyngor.

Aelod Cabinet Cymunedau

Cyhoeddodd yr Aelod Cabinet Cymunedau y bydd y cyngor yn cymryd rhan yn rhaglen 
effeithlonrwydd ynni domestig diweddaraf Llywodraeth Cymru sy’n cael ei chreu i fynd i’r 
afael â thlodi tanwydd ar draws Cymru. Bydd cannoedd o gartrefi lleol yn gymwys i 
dderbyn arian newydd yn nes ymlaen eleni i gyflawni gwelliannau effeithlonrwydd ynni, 
sydd wedi’u hanelu at leihau biliau tanwydd. Ymhlith y mesurau arbed ynni y gellir eu 
hariannu trwy’r rhaglen mae: diogelu rhag drafft, bylbiau golau ynni isel, inswleiddio’r 
llofft, inswleiddio wal geudod, falfiau rheiddiadur thermostatig, systemau gwres canolog, 
rheiddiaduron, a thechnolegau adnewyddadwy fel pympiau gwres a phaneli solar. 
Datganodd y bydd y Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth ag Arbed am Byth a 
Llywodraeth Cymru i benderfynu ble fydd y rhaglen yn cael ei chynnig yn lleol i wneud y 
mwyaf o’i heffaith.

Yn ogystal, rhoddodd yr Aelod Cabinet Cymunedau wybod i’r Cyngor am lansiad 
diweddar ymgyrch “Caru a Chadw’n Lân” a fynychwyd gan ysgolion cyfrannog.     

Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Cyhoeddodd yr Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar fod y 
digwyddiad mini gemau OlympAge rhwng cenedlaethau cyntaf erioed wedi’i gynnal yng 
Nghanolfan Bywyd Cwm Ogwr Halo yn ddiweddar. Mae plant a phobl hŷn o’r gymuned 
leol wedi creu timau i gystadlu mewn gweithgareddau a ddyluniwyd i wella symudedd, 
ffitrwydd a rhyngweithio cymdeithasol, ac yn cynnig ffordd hwyliog o annog pobl o bob 
oedran i fod yn weithgar. Edrychodd ymlaen at weld mwy o fini Gemau Olympage yn 
digwydd yn y dyfodol.

Rhoddodd wybod i’r Aelodau hefyd fod y cyfrifoldeb am wasanaethau gofal iechyd ym 
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach wedi symud o Fwrdd Iechyd Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg. Gofynnodd i’r Aelodau 
atgoffa’r etholwyr na fyddai’r newid yn y ffin yn effeithio ar y ffordd y cyflwynir 
gwasanaethau i gleifion, a byddant yn parhau i gael mynediad at ofal a derbyn eu gofal 
yn yr un ffordd ac o’r un lleoliadau ag y maen nhw’n ei wneud ar hyn o bryd. Datganodd 
y bydd y newid yn y ffin yn gweld mwy o gydweithrediadau’n symud i’r dwyrain a 
Rhanbarth Prifddinas Caerdydd, ac er bod swm sylweddol o waith wedi cael ei gyflawni 
y tu ôl i’r llenni, cafwyd trawsnewid di-dor, diolch i ymdrechion y swyddogion ac yn 
benodol, y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles.  

Yr Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau’r Dyfodol

Cyhoeddodd yr Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau’r Dyfodol fod trafodaethau’n mynd 
rhagddynt rhwng y Cyngor, y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir a Chyfoeth Naturiol 
Cymru ar brosiect i fonitro ansawdd aer yng nghyffiniau’r ysgolion lleol. Bydd y prosiect 
monitro’n digwydd dros flwyddyn a bydd yn astudio ac yn cofnodi lefelau nitrogen 
deuocsid, sy’n llygrydd sy’n deillio o draffig hysbys, gydag offer monitro’n cael eu gosod 
yn Ysgol Gyfun Pencoed, Ysgol Gynradd Penybont, Coleg Penybont, Ysgol Gynradd 
Oldcastle, Ysgol Gynradd Cwmfelin, Ysgol Gynradd Newton, ac Ysgol Gynradd 
Bryncethin. Bydd gwybodaeth yn cael ei dadansoddi a’i defnyddio i gefnogi ymdrechion i 
newid y ffyrdd y mae plant yn mynd i’r ysgol ac oddi yno, ac i godi mwy o 
ymwybyddiaeth am bryderon ansawdd aer. Bydd y data a gesglir yn cael ei gynnwys yn 
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adroddiad cynnydd rheoli ansawdd aer lleol y Cyngor ar gyfer 2020. Os canfyddir bod y 
lefelau’n tresmasu ar neu’n fwy na’r amcanion ansawdd aer, hwyrach y bydd angen 
camau pellach i gyflwyno ardaloedd rheoli a llunio mesurau strategol  a fydd yn lleddfu’r 
problemau ac yn gwella ansawdd yr aer.

Rhoddodd yr Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau’r Dyfodol wybod i’r Cyngor y bydd 
rhieni sy’n gweithio yn y Fwrdeistref Sirol yn gallu cael mynediad i hyd at 30 awr o ofal 
plant wedi’i ariannu am hyd at 48 wythnos y flwyddyn i’w plant tair a phedair blwydd oed 
yn fuan. Bydd y cynllun yn cychwyn ar 29 Ebrill ac yn helpu lleihau straen problemau 
gofal plant ar rieni sy’n gweithio, ac yn sicrhau nad yw gofal plant yn rhwystr i’r bobl sy’n 
edrych i ddychwelyd i’r gwaith. Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan y Cyngor.

Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio.

Cyhoeddodd yr Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio, yn dilyn cefnogaeth prosiect Twyni i 
Dwyni’r Cyngor, y Royal Porthcawl bellach yw’r clwb golff cyntaf yng Nghymru i gael y 
Dystysgrif GEO am gynaliadwyedd. Mae’r cynllun wedi dwyn ynghyd sefydliadau, 
tirfeddianwyr a ffermwyr mewn partneriaeth sy’n ceisio rheoli’r morlin lleol mewn modd 
cynaliadwy. Datganodd fod eithin gwael wedi’i godi o safle’r Royal Porthcawl er mwyn 
adfer ardaloedd tywodlyd agored ac annog adfywiad grug arfordirol, mae pyllau wedi’u 
gwella a chynefinoedd wedi’u creu a’u hadfer ar gyfer rhywogaethau fel y Fadfall Ddŵr 
Gribog ac adar fel llinosod, cudyllod coch a breision melyn. Ei obaith yw y bydd yr 
Aelodau’n croesawu’r ymdrechion hyn sy’n dangos ymrwymiad clir tuag at natur, 
cynaliadwyedd, diogelwch y glaswelltir arfordirol ac adfer cynefinoedd. 

Cyhoeddodd hefyd fod cyllid newydd wedi’i sicrhau i helpu busnesau yng nghanol tref 
Pen-y-bont ar Ogwr i edrych yn fwy deniadol i siopwyr ac ymwelwyr. Sefydlwyd y Gronfa 
Gwella Eiddo Canol Trefi gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru i ddarparu cymorth 
ariannol tuag at waith adnewyddu ar flaenau siopau, arwyddion, ffenestri a drysau, yn 
ogystal â gwelliannau saernïol mewnol ac allanol. Yn ogystal â gwneud canol y dref yn 
fwy bywiog, nod y gronfa yw helpu eiddo dibreswyl gwag i fod yn fwy deniadol i’w gosod, 
cefnogi busnesau presennol i fod yn fwy hygyrch, cynyddu nifer yr ymwelwyr, a chreu 
swyddi. Bydd y cynllun gwella masnachol yn clymu i mewn gyda’r cynlluniau ledled y sir 
i adfer defnydd o eiddo gwag, gan ddilyn llwyddiant y Fenter Treftadaeth Treflun sydd 
wedi cael effaith fawr yng nghanol trefi ers mwy na degawd. Mae manylion pellach ar y 
cynllun ar gael gan dîm adfywio’r Cyngor.

Prif Weithredwr Dros Dro

Rhoddodd y Prif Weithredwr Dros Dro wybod i’r Cyngor iddo adolygu rhywfaint o 
wybodaeth am wastraff ac ailgylchu’n ddiweddar a rhoddodd drosolwg o’r ffordd y mae’r 
Fwrdeistref Sirol wedi newid a datblygu ers y mileniwm. Yn 2000, pan safai’r gyfradd 
ailgylchu ledled y wlad ar 6% yn unig o holl wastraff aelwydydd, gosododd Llywodraeth 
Cymru darged cychwynnol o 15% erbyn 2004. Datganodd fod y Fwrdeistref Sirol wedi 
bwrw ei tharged mewn pryd a hefyd wedi agor canolfannau ailgylchu gwastraff newydd i 
aelwydydd. Roedd hyn cyn cyflwyno gwasanaeth casglu deunydd gwastraff papur a 
gwydr ailgylchadwy wrth ochr y ffordd yn 2005.

Erbyn 2006, roedd y gyfradd ailgylchu wedi codi i 26%, ac ar ôl cynnwys bwyd, 
plastigion a chaniau a chyflwyno casgliadau gwastraff pob pythefnos, cododd eto i 
gyflawni 48% erbyn 2011. Cyflwynwyd gwasanaeth ailgylchu gwastraff yr ardd yn 2013, 
ac yn 2016 safai’r gyfradd ailgylchu gyffredinol ar 59%. Roedd hyn cyn i’r Cyngor 
ddechrau ar ei drefniadau presennol gyda chynwysyddion newydd, terfyn o ddau fag a 
chasgliadau cewynnau pythefnosol.
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Rhoddodd wybod i’r Aelodau erbyn yr amser hwn flwyddyn nesaf, bydd angen i bob 
awdurdod lleol yng Nghymru fwrw targed ailgylchu newydd o 64% i osgoi cosbau 
ariannol trwm fel rhan o ymdrechion Llywodraeth Cymru i wneud Cymru'r wlad ailgylchu 
orau yn y byd. Roedd wrth ei fodd o gadarnhau bod Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr ar y trywydd iawn i oroesi targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 64% ar gyfer 
2020. Mae’r gyfradd ailgylchu gyffredinol gyfredol o 68.6%, yn golygu bod y Cyngor yn 
yr ail safle yng Nghymru ar gyfer ailgylchu ac o fewn trwch blewyn y tu ôl i Ynys Môn. 
Rhoddodd wybod i’r Aelodau na fu’r dasg i gyrraedd y fan hon yn hawdd bob amser, gan 
fod agweddau yn ogystal â gweithdrefnau wedi gorfod newid ac addasu, ac mae’r 
llwyddiant hwn i’w briodoli i ymdrechion ailgylchu’r trigolion lleol yn y pen draw. 
Datganodd nad yw’r broses ar ben eto ac ein bod yn edrych ar welliannau pellach er 
mwyn cyrraedd targed nesaf Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2025. Atgoffodd yr 
Aelodau fod y Fwrdeistref Sirol wedi symud o 15% yn y flwyddyn 2000 i 68.6% yn 2019.

Swyddog Monitro

Rhoddodd y Swyddog Monitro wybod i’r Cyngor fod rhai Aelodau heb gwblhau eu 
harchwiliadau DBS eto a byddai nodyn atgoffa’n cael ei anfon at Aelodau’n gofyn iddynt 
gwblhau’r archwiliadau.     

302. DERBYN ADRODDIAD YR ARWEINYDD

Rhoddodd yr Arweinydd wybod i’r Cyngor fod y broses recriwtio am Brif Weithredwr 
parhaol yn parhau, a bod hyn yn cael ei gefnogi gan Solace in Business. Roedd y 
dyddiad cau am geisiadau ar 8 Ebrill, gyda’r Pwyllgor Penodiadau’n cwrdd yfory i 
ymgymryd â llunio’r rhestr hir o geisiadau sydd wedi dod i law. Bydd yr ymgeiswyr dethol 
yn mynychu canolfan asesu ar 30 Ebrill gyda chyfweliad i ddilyn gyda’r Pwyllgor 
Penodiadau a chyflwyniad i gyfarfod Eithriadol y Cyngor ar 1 Mai.  

Adroddodd yr Arweinydd fod y cyntaf o ddau gyfleuster Gofal Ychwanegol newydd sbon 
wedi agor yr wythnos diwethaf. Datganodd fod Tŷ Ynysawdre’n cyflym droi’n ased 
cymunedol gwerthfawr, ac yn cynrychioli dull cwbl newydd o ofalu am bobl sy’n hŷn ac 
yn fwy agored i niwed. Ynghyd â’i chwaer ddatblygiad ym Maesteg, bydd Tŷ 
Ynysawdre’n cynnig manteision enfawr i bobl leol, ac yn ffurfio rhan fawr o’r cynlluniau 
parhaus i foderneiddio gwasanaethau gofal preswyl. Datganodd fod y Cyngor yn 
gweithio mewn partneriaeth â Linc Cymru i ddarparu’r asedau cymunedol hollbwysig hyn 
a fyddai’n dod yn ddatblygiad tirnod a phoblogaidd a gydnabyddir ar raddfa eang yn y 
Fwrdeistref Sirol. Diolchodd i bawb a helpodd wireddu’r cyfleuster hwn.

Rhoddodd yr Arweinydd wybod i’r Cyngor hefyd fod y paratoadau ar gyfer Brexit yn 
parhau, ac fel rhan o hyn, bydd cefnogaeth ar gael i helpu gwladolion yr UE heb fod o’r 
DU sy’n dymuno parhau i fyw a gweithio’n lleol. Yn ddiweddar, lansiodd y Swyddfa 
Gartref ei Chynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ac fel rhan o’r broses 
hon, mae swyddogion yn ymchwilio a all y Cyngor gynnig gwasanaeth ‘archwilio’ ar 
gyfer ceisiadau gorffenedig i sicrhau bod yr holl ddogfennau hunaniaeth perthnasol 
wedi’u cynnwys. Mae’r gwasanaeth yn debygol o fod ar gael naill trwy’r Ganolfan 
Gwasanaethau Cwsmeriaid neu yn Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr, gyda’r 
bwriad o gyflymu’r broses ymgeisio a chynnig sicrwydd a thawelwch meddwl i drigolion 
lleol a allai gael eu heffeithio. Bydd y gwasanaeth am ddim i’w ddefnyddio a bydd 
Aelodau’n cael manylion pellach am y fenter hon wrth iddi ffurfio ac wrth i ragor o 
fanylion ddod yn hysbys.

303. CYNLLUN ARIANNOL WEDI’I DIWEDDARU I YSGOLION
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Ceisiodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro gael cymeradwyaeth i’r Cynllun Ariannol 
diwygiedig i Ysgolion, yn enwedig y terfynau ariannol wedi’u diweddar ar gyfer yr 
archebion sefydlog ar gyfer contractau i ysgolion.  

Adroddodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro fod gan ysgolion eu Cynllun Ariannol eu hunain 
sy’n gosod gofynion ariannol cyrff llywodraethol. Mae adolygiad o’r Cynllun wedi 
digwydd oherwydd nifer o brosesau a newidiadau gweithdrefnol angenrheidiol, gyda’r 
prif newidiadau wedi’u crynhoi yn yr adroddiad. Bu’r Cynllun drafft yn destun 
ymgynghori, heb unrhyw sylwadau na diwygiadau wedi’u cynnig gan gyrff llywodraethol. 
Datganodd fod y Cynllun diwygiedig yn dod â’r terfynau yn yr archebion sefydlog ar 
gyfer contractau i ysgolion i’r un lefel â’r rhai a gytunwyd ar gyfer y Cyngor yn ei Reolau 
Gweithdrefnau Contractau a, lle bo’n briodol, cynghorir yr ysgolion i geisio cefnogaeth yr 
adran Caffael Corfforaethol.

Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch a fyddai cyrff llywodraethol yn cael hyfforddiant ar y 
Cynllun diwygiedig, cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro y byddai’r hyfforddiant 
hwnnw’n cael ei gynnal.

PENDERFYNWYD: Bod y Cyngor yn cymeradwyo’r Cynllun Ariannol diwygiedig ar 
gyfer Ysgolion at ddibenion gweithredu’n syth.    

304. DERBYN Y CWESTIWN CANLYNOL GAN Y CYNGHORYDD A HUSSAIN I’R AELOD 
CABINET – CYMUNEDAU

Mae ein polisi tipio presennol wedi dyddio ac nid yw’n bodloni anghenion ein trigolion yn 
y Fwrdeistref. O edrych o gwmpas, mae Awdurdodau cyfagos eraill wedi newid eu polisi 
tipio’n llwyddiannus ac yn arbed arian y trethdalwyr. Pryd ydym yn adolygu’r polisi hwn?

Ymateb yr Aelod Cabinet – Cymunedau 

Adolygwyd y polisi trwyddedu presennol ar gyfer faniau a threlars mawr cyn gosod y 
contract gwastraff ym mis Ebrill 2017.

Rhaid wrth system rheoli a monitro effeithlon o ran y defnydd o gerbydau masnachol 
mewn canolfannau ailgylchu er mwyn sicrhau mai dim ond defnyddwyr preswyl 
gwirioneddol sy’n defnyddio’r safleoedd.  Rhaid sicrhau nad yw’r safleoedd yn destun 
camdriniaeth gan fusnesau/mentrau masnachol sy’n ceisio gwaredu ar eu gwastraff am 
ddim ar draul y cyhoedd.

Mae’r system gyfredol yn gadael i ddefnyddwyr preswyl gwirioneddol gyda cherbydau o 
fath masnachol i ddefnyddio’r safleoedd (Heb gynnwys Brynmenyn oherwydd 
cyfyngiadau gallu ffisegol y safle) trwy system drwyddedu cyhyd â’u bod yn trefnu’r 
ymweliad safle 24 awr ymlaen llaw.

Bodola systemau rheoli ar ffurf trwyddedau tebyg gydag awdurdodau cyfagos fel 
Castell-nedd Port Talbot, Abertawe a Bro Morgannwg (ffi Bro Morgannwg o £15 y 
drwydded). Nid yw RhCT yn gweithredu system drwyddedu ond mae ganddo broses rhy 
heriol lle mae’n rhaid i ddefnyddwyr ddod â bil gwasanaeth, llythyr gan y cwmni 
cerbydau ar bapur pennawd sy’n datgan bod gan y defnyddiwr yr hawl i ddefnyddio’r 
cerbyd at ddefnydd personol neu gytundeb llogi, disgrifiad llawn o’r gwastraff a phrawf 
nad yw’r gwastraff yn fasnachol.

Cyn rhoi’r system reolaeth gyfredol ar waith yn 2010, roedd safleoedd amwynder CBSP 
yn destun camdriniaeth gwastraff masnach sylweddol, mae’r dulliau rheoli sydd ar waith 
ar hyn o bryd yn hollbwysig ac yn llwyddiannus. Gan fod y rhain wedi’u hadolygu’n 
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ddiweddar a bellach yn rhan o’r trefniant cyfamodol gyda Kier, ni fwriedir ailymweld â 
nhw hyd nes i’r contract gwastraff nesaf cael ei gaffael.

Gofynnodd y Cynghorydd T Giffard gwestiwn ychwanegol o ran ble gallai’r trigolion gael 
gwybodaeth am y polisi tipio.  

Datganodd yr Aelod Cabinet – Cymunedau y gall trigolion gael gwybodaeth o wefan y 
Cyngor, ynghyd â manylion yr oriau agor a sut gall trigolion gael trwyddedau ar gyfer 
trelars a meintiau trelars.    

305. EITEMAU BRYS

Nid oedd unrhyw eitemau brys.

306. GWAHARDD Y CYHOEDD

PENDERFYNWYD: Dan Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 fel y diwygiwyd 
gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 
(Amrywiad) (Cymru) 2007, bod y cyhoedd yn cael eu gwahardd o’r 
cyfarfod yn ystod ystyriaeth o’r eitemau busnes canlynol gan eu 
bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig yn ôl diffiniad Paragraff 12 
Rhan 4 a Pharagraff 21 Rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth 
Leol 1972, fel y diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol 
(Mynediad i Wybodaeth) (Amrywiad) (Cymru) 2007.

Yn dilyn gweithredu prawf lles y cyhoedd, penderfynwyd cyfeirio at 
yr uchod yn unol â’r Ddeddf, er mwyn ystyried yr eitemau a 
grybwyllir isod yn breifat gyda’r cyhoedd yn cael eu gwahardd o’r 
cyfarfod oherwydd byddai’n cynnwys datgelu gwybodaeth 
eithriedig fel y datganwyd uchod.

307. CYMERADWYO COFNODION EITHRIEDIG

308. COSTAU DISWYDDO AC YMDDEOLIAD CYNNAR O DROS £100,000

Daeth y cyfarfod i ben am 15:47
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COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD YN SIAMBR Y CYNGOR, 
SWYDDFEYDD DINESIG, STRYD YR ANGEL, PENYBONT AR OGWR CF31 4WB DYDD 
MERCHER, 1 MAI 2019, AM 15:00

Presennol

Y Cynghorydd JR McCarthy – Cadeirydd 

SE Baldwin TH Beedle JPD Blundell NA Burnett
MC Clarke N Clarke RJ Collins HJ David
P Davies PA Davies DK Edwards J Gebbie
T Giffard RM Granville CA Green DG Howells
A Hussain RM James B Jones M Jones
MJ Kearn DRW Lewis JE Lewis DG Owen
D Patel RL Penhale-Thomas AA Pucella KL Rowlands
RMI Shaw SG Smith JC Spanswick RME Stirman
G Thomas T Thomas MC Voisey LM Walters
KJ Watts CA Webster DBF White PJ White
A Williams AJ Williams HM Williams JE Williams
RE Young

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

JC Radcliffe, CE Smith, E Venables a/ac SR Vidal

Swyddogion:

Debra Beeke Rheolwr Grŵp – Adnoddau Dynol a Datblygu Trefniadaethol
Andrew Rees Uwch Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Pwyllgorau
Kevin Stephens Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Democataidd
Kelly Watson Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol a Swyddog Monitro

309. DATGANIADAU O FUDDIANT

Dim.

310. GWAHARDD Y CYHOEDD

PENDERFYNWYD: Nid oedd y cofnodion ac adroddiadau sy'n ymwneud â'r eitemau 
canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys 
gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 a 16 o 
Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth 
Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol 
(Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn yr Is-Bwyllgor 
yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn 
breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod 
ystyriaeth o'r fath.  

311. PENODI PRIF WEITHREDWR

 
312. PENODI PRIF WEITHREDWR
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PENDERFYNWYD: Bod y Cyngor yn ail-dderbyn y wasg a'r cyhoedd ac yn dilyn hynny 
penodir Mark Shephard i swydd y Prif Weithredwr.

Yna dychwelodd Mark Shephard i gyfarfod y Cyngor a chafodd ei 
gynnig yn ffurfiol i swydd y Prif Weithredwr gan Arweinydd y 
Cyngor, a dderbyniodd. 

Daeth y cyfarfod i ben am 16:12
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COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD YN SIAMBR Y CYNGOR, 
SWYDDFEYDD DINESIG, STRYD YR ANGEL, PENYBONT AR OGWR CF31 4WB AR DYDD 
MERCHER, 15 MAI 2019 AM 15:00

Presennol

Y Cynghorydd JR McCarthy – Cadeirydd

SE Baldwin TH Beedle JPD Blundell NA Burnett
MC Clarke N Clarke RJ Collins HJ David
P Davies PA Davies SK Dendy DK Edwards
J Gebbie T Giffard RM Granville CA Green
DG Howells A Hussain RM James B Jones
M Jones MJ Kearn DRW Lewis JE Lewis
D Patel RL Penhale-

Thomas
AA Pucella JC Radcliffe

KL Rowlands B Sedgebeer RMI Shaw CE Smith
SG Smith JC Spanswick RME Stirman G Thomas
T Thomas JH Tildesley MBE E Venables SR Vidal
MC Voisey LM Walters CA Webster DBF White
PJ White A Williams AJ Williams HM Williams
RE Young

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

S Aspey, DG Owen, KJ Watts a/ac JE Williams

Swyddogion:

Susan Cooper Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
Lindsay Harvey Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd
Michael Pitman Prentys Busnes Gweinyddol Gwasanaethau Democrataidd
Andrew Rees Uwch Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Pwyllgorau
Mark Shephard Prif Weithredwr
Kevin Stephens Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Democataidd
Kelly Watson Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol a Swyddog Monitro

313. DATGANIAD O FUDDIANT

Dim.

314. DERBYN UNRHYW GYHOEDDIADAU GAN Y MAER, Y CYNGHORYDD JR 
MCCARTHY

Rhoddodd y Maer wybodaeth i’r Cyngor am y digwyddiadau yr oedd ef a’i Gymar wedi 
mynychu yn y mis diwethaf; roedd hynny’n cynnwys agor y cam diweddaraf o’r llwybr 
diogel i’r ysgol o Ysgol Croesty i Coychurch. Roedd y Maer a’i Gymar wedi ymweld ag 
ysgol iau Brynteg i glywed stori ddirdynnol Eva Clarke a oroesodd yr Holocost. 
Dywedodd y Maer wrth y Cyngor ei fod ef a’i Gymar wedi mynychu cinio ymddeoliad 
Dame Kate Thomas, a oedd yn ymddeol o’i swydd fel Arglwydd Raglaw.  

Byddai ef a’i Gymar yn mynychu tri digwyddiad pellach, a diolchodd i’r holl Aelodau a 
swyddogion am eu cymorth yn ystod ei flwyddyn fel Maer.

315. ETHOL Y MAER I’W ARWISGO YN Y SEREMONI DDINESIG AGORIADOL AR 22 MAI 
2019 A’R MAER (A ETHOLWYD) I GYHOEDDI ENW EI GYMAR/HEBRYNGWR
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Gwnaed cynnig a eiliwyd yn briodol ac a gefnogwyd yn unfrydol, y dylid penodi’r 
Cynghorydd SE Baldwin yn Faer ar gyfer 2019/20.

PENDERFYNWYD:       Ethol y Cynghorydd SE Baldwin yn Faer am y flwyddyn i ddod. 

Cyhoeddodd y Cynghorydd Baldwin mai ei Gymar am y flwyddyn i ddod fyddai ei 
bartner, Mr Craig Williams.     

316. PENODI’R DIRPRWY FAER I’W ARWISGO YN Y SEREMONI DDINESIG AGORIADOL 
AR 22 MAI 2019 A’R DIRPRWY FAER (A ETHOLWYD) I GYHOEDDI ENW EI 
GYMAR/HEBRYNGWR

Gwnaed cynnig a eiliwyd yn briodol ac a gefnogwyd yn unfrydol, y dylid penodi’r 
Cynghorydd KJ Watts yn Ddirprwy Faer ar gyfer 2019/20.

PENDERFYNWYD:       Ethol y Cynghorydd KJ Watts yn Ddirprwy Faer am y flwyddyn i 
ddod.  

Cyhoeddwyd mai’r Cynghorydd JE Williams fyddai Cymar y Dirprwy Faer am y flwyddyn 
i ddod.  

317. DERBYN UNRHYW GYHOEDDIADAU GAN Y MAER OEDD NEWYDD EI ETHOL

Cyhoeddodd y Cynghorydd Baldwin ei fod yn anrhydedd mawr iddo gael ei ethol yn Faer 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i fod yn edrych ymlaen at fynychu ystod 
eang o ddigwyddiadau yn ystod ei flwyddyn yn y swydd. Diolchodd i’r cyn Faer a’i 
Gymar am y ffordd yr oeddynt wedi gwasanaethu’r Fwrdeistref Sirol gydol eu blwyddyn 
yn y swydd.  

318. ETHOL ARWEINYDD CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR

Gwnaed cynnig a eiliwyd yn briodol, y dylai’r Cynghorydd HJ David gael ei ethol yn 
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2019/20.

PENDERFYNWYD: Ethol y Cynghorydd HJ David yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am y flwyddyn i ddod.

319. CYTUNO AR NIFER YR AELODAU I’W PENODI I’R CABINET

PENDERFYNWYD: Bod y Cabinet ar gyfer 2019/20 yn cynnwys yr Arweinydd, y 
Dirprwy Arweinydd a phedwar Aelod Cabinet yn cefnogi 
portffolios.  

320. DERBYN ADRODDIAD YR ARWEINYDD

Diolchodd yr Arweinydd i’w gyd-aelodau am ei ethol yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac addawodd y byddai unwaith eto yn rhoi ei holl sylw a’i 
ffocws i’r rôl. Byddai angen ffocws cryf yn y deuddeg mis nesaf, gyda degfed flwyddyn y 
llymder yn agosáu. Mae’r dyfodol yn parhau i fod yn heriol i lywodraeth leol, gyda gofyn 
i’r Cyngor arbed £35m ychwanegol yn y blynyddoedd i ddod; bydd hynny’n effeithio’n 
sylweddol ar wasanaethau lleol a chodiadau yn y dreth gyngor.  

Dywedodd wrth y Cyngor bod llywodraeth leol a chymdeithas mewn cyfnod o newid, 
gyda’r ansicrwydd ynghylch Brexit, y Cyngor bellach yn rhan o ardal awdurdod iechyd 
newydd, wynebu galwadau cynyddol am fwy o gydweithio rhanbarthol a gweld 
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newidiadau sydyn yn y rolau y mae cynghorau yn eu chwarae ym mywydau pobl sy’n 
byw ledled y DU.  Dywedodd nad yw’r Cyngor wedi ymatal rhag gwneud penderfyniadau 
anodd yn ystod y cyfnod hwn, nac ychwaith wedi colli golwg ar sicrhau diogelwch a 
llesiant parhaus y trigolion mwyaf bregus, er gwaethaf gorfod darparu gwasanaethau yn 
erbyn cefndir o adnoddau cyfyng a oedd yn gofyn am ethos o gadernid.   
 
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Cyngor wedi penodi Prif Weithredwr newydd, 
Cyfarwyddwr Addysg a Swyddog Monitro newydd, gyda’r Cyngor yn datblygu ei staff a 
dyrchafu’n fewnol. Mae’r Cyngor felly’n gallu manteisio ar dîm rheoli newydd sydd â 
phrofiad helaeth o’r sefydliad, a bydd y Cabinet yn parhau i weithio ochr yn ochr â nhw 
er mwyn wynebu heriau’r dyfodol yn uniongyrchol.  

Roedd yr Arweinydd yn cydnabod ymdrechion staff ar bob lefel dros y naw mlynedd 
diwethaf, sydd wedi bod ar flaen y gad o ran darparu gwasanaethau’r cyngor a chynnal 
safonau uchel mewn amgylchiadau eithriadol o anodd. Mae torri dros 400 o swyddi o’r 
sefydliad wedi cynyddu’r gofynion a roddir ar staff ar bob lefel o fewn y sefydliad, ond 
roedd yn galonogol gwybod bod gan yr awdurdod weithlu medrus ac ymroddgar wrth 
edrych ar y flwyddyn sydd i ddod. 

Er bod llai o adnoddau gan y Cyngor, dywedodd yr Arweinydd ei fod bob amser yn 
ceisio cydbwyso hyn gydag arloesedd a buddsoddiad yn y dyfodol. Dywedodd hefyd na 
ddylai’r Cyngor fyth golli golwg o’r angen i fuddsoddi yn ei gymunedau, moderneiddio a 
newid gwasanaethau a buddsoddi mewn pobl ifanc. Mae’r Cyngor wedi agor cyfleuster 
Gofal Ychwanegol yn Ynysawdre a bydd ail gyfleuster yn agor cyn hir ym Maesteg. Mae 
cartrefi preswyl i blant wedi cael eu hail-fodelu i ddarparu hwb gydag uned asesu tymor 
byr newydd sy’n cynnwys gofal therapiwtig arbenigo am y tro cyntaf, ac uned frys 
newydd. Mae hyn wedi helpu i osgoi trefnu lleoliadau tu allan i’r sir mewn llety diogel.  

Mae’r Cyngor wedi cydweithio gyda sefydliadau fel iechyd a Heddlu De Cymru i sefydlu 
Hwb Diogelu Aml Asiantaeth; mae hyn yn helpu i ymateb i bryderon ynghylch diogelu 
mewn modd cydlynol ac effeithiol. Mae’r Cyngor hefyd wedi cytuno i gefnogi pobl ifanc 
sy’n gadael gofal trwy sicrhau eu bod wedi’u heithrio rhag talu’r dreth gyngor hyd nes eu 
bod yn 25 oed. Mae hefyd yn cynorthwyo teuluoedd mewn galar trwy ddileu ffioedd 
claddu ac amlosgi i blant a phobl ifanc dan 18 oed.   

Mae’r Cyngor yn parhau i chwyldroi’r modd y gall pobl gael gafael ar wasanaethau’r 
cyngor, ac rydym wedi gweld pobl yn gwneud busnes gyda’r Cyngor ddydd a nos diolch 
i'r cyfleuster Fy Nghyfrif newydd ar-lein. Mae rhaglen foderneiddio bwysig Ysgolion yr 
21ain ganrif wedi cyflawni cryn lwyddiant yn y flwyddyn ddiwethaf. Rydym yn falch ein 
bod wedi gallu agor ysgolion cynradd cyfoes ym Mrynmenyn, Pencoed, Bettws a Calon 
y Cymoedd.  Dros y bum mlynedd nesaf, bydd Band B y rhaglen yn gweld buddsoddiad 
pellach o fwy na £65m a phum ysgol newydd arall, gan gynnwys dwy ysgol gynradd 
cyfrwng Cymraeg ac ysgol arbennig fodern newydd.  Bydd buddsoddi mewn addysg yn 
rhoi i bobl ifanc y sgiliau y byddant eu hangen, a sgiliau angenrheidiol i’r economi leol 
allu ffynnu. 

Mae prinder gofod masnachol i fusnesau bach a microfusnesau. Y buddsoddiad o 
£5.5m yn y Rhaglen Hwb Menter i greu 1,800 metr sgwâr o unedau busnes newydd ym 
Mrocastle, Ystâd Ddiwydiannol Village Farm a’r Ganolfan Arloesi yw’r estyniad mwyaf 
erioed o ofod busnes ar gyfer busnesau bach yn hanes y Fwrdeistref Sirol. Mae cyfres o 
brosiectau yn cael eu datblygu drwy Fargen Ddinesig Rhanbarth Prifddinas Caerdydd 
sy’n rhaglen tymor hir o 10 mlynedd, ac fel Cadeirydd yr Awdurdod Trafnidiaeth Lleol, 
roedd yr Arweinydd yn falch o allu cyhoeddi’n ddiweddar gynigion ar gyfer cyfleuster 
parcio a theithio yng ngorsaf Y Pîl. Bydd y Cynllun Cefnogi Graddedigion yn gweld y 
Cyngor yn gweithio gyda chyflogwyr lleol i greu cyfleoedd gyda busnes fel Sony ym 
Mhencoed a Rockwool yn Heol Y Cyw. Gyda phresenoldeb cwmnïau gwyddorau bywyd 
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technolegol sydd ar flaen y gad o fewn yr ardal yn cyflogi arbenigwyr hynod o fedrus, 
rydym yn ceisio manteisio ar brosiect clwstwr lled-ddargludyddion cyntaf y byd.    

Y Cyngor hwn yw’r unig yn yng Nghymru i gael strategaeth a chynllun ynni ar waith ar 
gyfer lleihau allyriadau carbon 95%, gan arwain y DU ac nid Cymru’n unig. Yn fwy 
arwyddocaol, bydd prosiect ynni dŵr pwll glo ar raddfa fawr cyntaf y DU, a’r unig un hyd 
yma yn y Fwrdeistref Sirol, a phrosiect Rhwydwaith Gwres Ardal ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr. Mae’r Cyngor yn cefnogi menter effeithlonrwydd ynni domestig a fydd yn helpu 
cartrefi sy’n dioddef o dlodi tanwydd, ac yn treialu’r technolegau hybrid diweddaraf yn un 
o labordai byw prin y DU drwy fentrau fel y prosiect Freedom ym Mracla.  Dywedodd 
bod potensial hwn yn enfawr o ystyried fod polisi diwydiannol ac economaidd y Fargen 
Ddinesig, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn nodi bod ynni yn flaenoriaeth 
strategol a diwydiannol. Mae’r gwasanaeth casglu ac ailgylchu gwastraff ar ymyl y 
ffordd, a brwdfrydedd ac ymdrechion trigolion yn golygu mai’r Cyngor yw’r awdurdod 
sy’n perfformio ail orau yng Nghymru, ac rydym yn debygol o ragori ar y targed ailgylchu 
a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cyhoeddodd yr Arweinydd bod y Cyngor wedi buddsoddi miliynau mewn pethau fel ail-
osod neu ail-wynebu ffyrdd a phalmentydd ledled y fwrdeistref sirol, neu osod goleuadau 
stryd fwy effeithlon. Yn y flwyddyn sydd i ddod, bydd y Cyngor yn buddsoddi miliynau 
mwy mewn mentrau sy’n cynnwys helpu pobl i gael gafael ar, a datblygu cyfleusterau 
hanfodol i’r anabl, a sicrhau bod pontydd lleol yn dal i fod yn ddiogel i’w defnyddio.  

Mae’r Cyngor wedi buddsoddi mewn amddiffynfeydd môr newydd ac mae’r rhain wedi’u 
cwblhau’n ddiweddar yn nhraeth y dref, Porthcawl, a hefyd y ganolfan chwaraeon dŵr 
newydd sydd bron â’i chwblhau yn Rest Bay. Dyma rannau eraill arall o’r jig-so adfywio 
i’r dref, ac mae gennym gynlluniau cyffrous yn yr arfaeth a fydd yn sicrhau mwy o 
welliannau cyn hir. Mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen ar gynlluniau i ail-ddatblygu 
Neuadd y Dref Maesteg er mwyn ei chadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol fel canolfan 
i’r celfyddydau a hwb diwylliannol.  Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau’r gwerth 
mwyaf posibl o Dasglu’r Cymoedd Llywodraeth Cymru i’r Llynfi, Ogwr a’r Garw. Mae’r 
Cyngor eisoes wedi gweld buddsoddiad yng Nghwm Garw drwy raglen Pyrth Darganfod 
Parc Rhanbarthol y Cymoedd. Mae hyn i gyd wedi’i gyflawni ar adeg fo’r Cyngor wedi’i 
orfodi i ganfod miliynau lawer o arbedion yn wyneb llymder parhaus. Mae’r Cyngor wedi 
gorfod newid yn sylfaenol y ffordd y mae’n darparu gwasanaethau rheng flaen allweddol, 
trwy fwy o gydweithredu, gweithio partneriaeth a’r defnydd o gamau arloesol fel 
trosglwyddiadau asedau cyhoeddus. Dywedodd y bydd yn rhaid i’r Cyngor barhau i 
weithio mewn ffordd ymgysylltiol a chynhwysol gyda phartneriaid eraill yn y sector 
cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector preifat.  

Dywedodd yr Arweinydd wrth y Cyngor bod cydbwyso disgwyliadau pobl yn erbyn 
realiti’r hyn y mae’n rhaid ei wneud yn gallu bod yn un o brofiadau mwyaf rhwystredig 
unrhyw Gynghorydd. Er bod hynny’n parhau i fod yn her, nid yw’n tynnu sylw’r Cyngor o 
wneud y peth iawn, a dywedodd ei fod yn credu y bydd y Cyngor yn parhau i geisio 
sicrhau’r canlyniadau gorau posibl o dan yr amgylchiadau. Nododd y bydd Aelodau yn 
parhau i fod yn uchelgeisiol i’r Fwrdeistref Sirol. 

Yn ei rôl fel Arweinydd, mae’n cael cefnogaeth cyd-aelodau yn y Cabinet, ac roedd am 
gydnabod eu cyfraniad i’r gwaith o arwain yr awdurdod gan ddiolch iddynt am eu 
cefnogaeth barhaus a gwerthfawr. Nododd mai un o nodweddion positif y Cyngor hwn 
yw’r ffordd y mae’r Cyngor yn gallu gweithio ar draws pleidiau gwleidyddol a sicrhau 
consensws. Diolchodd i’r Cynghorwyr Clarke, Giffard, James a Penhale-Thomas am 
gydweithio fel Arweinwyr Grŵp. Nododd bod dyletswydd ar gynrychiolwyr etholedig i 
wneud hynny er lles y cymunedau y maent yn eu cynrychioli.   
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Gorffennodd yr Arweinydd drwy ddweud bod y Cyngor yn parhau’n gryf, sefydlog ac yn 
eithaf unedig a thrwy gydweithio i amddiffyn gwasanaethau hanfodol i’r mwyaf bregus, 
blaenoriaethu buddsoddiad yn y dyfodol, gall sicrhau bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-
y-bont ar Ogwr yn gallu parhau i ymdopi â’r heriau anochel sydd o’n blaenau.    

321. YR ARWEINYDD I BENODI AELODAU’R CABINET

PENDERFYNWYD:      Penododd yr Arweinydd yr Aelodau canlynol i’r Cabinet:-

                                         Cynghorydd HW Williams
                                         Cynghorydd D Patel
                                        Cynghorydd PJ White
                                         Cynghorydd CE Smith
                                         Cynghorydd RE Young

322. GALLAI’R ARWEINYDD GYHOEDDI DIRPRWY ARWEINYDD CYNGOR 
BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR O BLITH YR AELODAU HYNNY A 
BENODWYD I’R CABINET A GALLAI GYHOEDDI PENODI AELODAU’R CABINET I 
BORTFFOLIOS

PENDERFYNWYD:   Cyhoeddodd yr Arweinydd mai’r Dirprwy Arweinydd ar gyfer 
2019/20 fyddai’r Cynghorydd HM Williams, ac y byddai’n gyfrifol 
am Adnoddau. 

                                  Ychwanegodd y byddai’r Aelodau Cabinet canlynol yn gyfrifol am y 
portffolios dan sylw:- 

                          Cynghorydd D Patel – Lles a Chenedlaethau’r Dyfodol
                          Cynghorydd PJ White – Gwasanaethau Cymdeithasol a

       Chymorth Cynnar 
                          Cynghorydd RE Young – Cymunedau
                          Cynghorydd CE Smith – Addysg ac Adfywio

323. RHAGLEN ARFAETHEDIG O GYFARFODYDD CYFFREDIN Y CYNGOR A 
PHWYLLGORAU’R CYNGOR

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad i gynnig rhaglen o gyfarfodydd cyffredinol y 
Cyngor a Phwyllgorau’r Cyngor ar gyfer y flwyddyn drefol Mai 2019 – Ebrill 2020 i’w 
chymeradwyo, ac i nodi’r rhaglen o gyfarfodydd ar gyfer y flwyddyn drefol Mai 2020 – 
Ebrill 2021.  

Cyhoeddodd y Swyddog Monitro fod un newid i’r rhaglen o gyfarfodydd ar gyfer y 
flwyddyn 2019-2020, sef bod cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yn 
newid o 18 Gorffennaf 2019 i 17 Gorffennaf 2019.

Gofynnodd aelod a fyddai modd adolygu amserau’r cyfarfodydd, ac a fyddai modd 
ystyried cynnal rhai cyfarfodydd o’r Cyngor gyda’r hwyr. Dywedodd y Swyddog Monitro 
wrth y Cyngor y byddai’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn ystyried elfennau o’r 
Cyfansoddiad er mwyn adolygu’r cyfnod amser ar gyfer cyflwyno Cwestiynau a 
Chynigion, a hefyd amserau cyfarfodydd y Cyngor. Byddai adroddiad ar ganlyniad yr 
adolygiad yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor.  

PENDERFYNWYD:                Bod y Cyngor yn:-

(1) Cymeradwyo’r rhaglen arfaethedig o gyfarfodydd y Cyngor ar gyfer 2019/20 fel y 
nodir ym mharagraff 4.1 yr adroddiad.  
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(2) Cymeradwyo’r rhaglen arfaethedig o gyfarfodydd Pwyllgorau’r Cyngor a nodir yn 
Atodiad 1 yr adroddiad hwn, yn amodol ar y newid uchod. 

(3) Nodi rhaglen dros dro cyfarfodydd y Cyngor a’r Pwyllgorau ar gyfer  2020/21, a 
nodir yn Atodiad 2 yr adroddiad hwn. 

(4) Nodi dyddiadau Cabinet, Pwyllgorau’r Cabinet a Chydbwyllgor y Cabinet sydd hefyd 
wedi’u nodi yn Atodiad 1 i’r adroddiad hwn, er gwybodaeth.   

324. PENODIADAU I BWYLLGORAU’R CYNGOR A CHYRFF ERAILL Y CYNGOR YN 
UNOL Â DARPARIAETHAU DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 A DEDDF 
LLYWODRAETH LEOL 2000

Gofynnodd y Swyddog Monitro am gymeradwyaeth ar gyfer penodi Pwyllgorau Trosolwg 
a Chraffu a pha bynnag Bwyllgorau, Is-bwyllgorau, Panelau a chyrff eraill y mae’r 
Cyngor yn ystyried eu bod yn briodol, i ymdrin â materion nad ydynt wedi’u neilltuo i’r 
Cyngor llawn nac ychwaith yn swyddogaethau gweithredol.  

Nododd y Swyddog Monitro bod Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn gwneud nifer 
o ofynion mewn perthynas ag aelodaeth y Pwyllgor Archwilio, gan gynnwys Aelodaeth 
Leyg a phenodi’r Cadeirydd. Mae’n ofynnol i’r Cadeirydd dan y Mesur gael ei benodi gan 
y Pwyllgor Archwilio yn ei gyfarfod cyntaf sydd wedi’i drefnu ar gyfer 13 Mehefin 2019. O 
ran Aelodaeth Leyg y Pwyllgor hwn, cafodd Ms J Williams ei hailbenodi am dymor 
pellach yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 17 Mai 2017, ac yn unol â’r Mesur, mae 
ganddi hawl i wneud uchafswm o ddau dymor ar y Pwyllgor yn y rôl hon. 

Nododd y Swyddog Monitro hefyd bod newid i gylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio i 
gynnwys y swyddogaeth ganlynol “Derbyn copi o adroddiad ynghylch y digwyddiadau a’r 
methiannau agos y rhoddwyd gwybod amdanynt dan Weithdrefn Rhoi Gwybod am 
Ddigwyddiadau a Methiannau Agos Rheolaeth Risg Corfforaethol (ac eithrio Iechyd a 
Diogelwch”.    

Dywedodd y Swyddog Monitro bod gan y Pwyllgor Safonau saith aelod ar hyn o bryd, a 
bod lle gwag ar gyfer Cynghorydd Tref a Chymuned. Argymhellodd y dylai’r aelodaeth 
barhau’r un fath ar hyn o bryd ac y dylid newid Rhan 3 y Cyfansoddiad mewn perthynas 
ag aelodaeth y Pwyllgor Safonau i gyd-fynd â hyn.  

Dywedodd y Swyddog Monitro hefyd bod gan y Cyngor Bwyllgor Penodi ar waith er 
mwyn cyfweld a phenodi staff lefel JNC, sy’n cynnwys swyddi dynodedig megis y Prif 
Weithredwr, Cyfarwyddwyr a Phenaethiaid Gwasanaeth. Er mwyn cynnwys pob un o’r 
Arweinwyr Grwpiau gwleidyddol ar y Pwyllgor Penodi, cynigir y dylid ychwanegu 2 
Aelod, sef Arweinydd Grŵp Annibynwyr Llynfi a sedd ychwanegol i’r Grŵp Llafur i gynnal 
eu lefel priodol o gynrychiolaeth ar Bwyllgorau yn gyffredinol.     

Dywedodd y Swyddog Monitro wrth y Cyngor bod y Mesur hefyd yn sefydlu 
gweithdrefnau lle mae Cadeiryddion Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn cael eu henwebu 
a’u penodi. Mae’r Mesur yn mynnu bod Cadeiryddion y Pwyllgorau hyn yn cael eu 
penodi fel isafswm ar sail maint a chydbwysedd gwleidyddol pob un o’r grwpiau sy’n 
rhan o’r Cyngor. Yn unol â chyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor, a’r fformiwla a 
ddefnyddir o dan y Mesur Llywodraeth Leol mewn perthynas â dyrannu Cadeiryddion 
Trosolwg a Chraffu, dylai’r rhain gael eu dyrannu i’r grwpiau gwleidyddol canlynol:

 
Grŵp Gwleidyddol Nifer y Cadeiryddion i’w 

dyrannu
Llafur 1 Cadeirydd
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Ceidwadwyr 1 Cadeirydd
Cynghrair Annibynnol 1 Cadeirydd
Annibynwyr Llynfi 0 Cadeirydd
Plaid Cymru 0 Cadeirydd

Dywedodd y Swyddog Monitro wrth y Cyngor nad yw swydd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu 
Corfforaethol wedi ei dyrannu, ac felly yn unol â’r Mesur, bydd yn cael ei benodi gan 
aelodau’r Pwyllgor Craffu Corfforaethol o blith un o Gadeiryddion y Pwyllgorau Craffu ar 
Bynciau ond ni all fod yn Gadeirydd sy’n cynrychioli’r Grŵp Gweithredol.   

Nododd bod cylch gwaith a swyddogaethau presennol y Pwyllgorau a chyrff eraill y 
Cyngor yn parhau heb eu newid fel y manylir arnynt yn Rhan 3 y Cyfansoddiad – 
Cyfrifoldeb am Swyddogaethau’r Cyngor, a bod cydbwysedd gwleidyddol yn hanfodol i 
bennu dyraniad seddau ar Bwyllgorau.  Dangosodd strwythur y pwyllgorau presennol ac 
aelodaeth bresennol y pwyllgorau a fydd yn sail i unrhyw newidiadau i aelodaeth y 
pwyllgorau.  

PENDERFYNWYD:             Bod y Cyngor yn:-
 

(1) Penodi’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ac unrhyw 
Bwyllgorau eraill y mae’r Cyngor yn ystyried sy’n briodol i 
ddelio â materion nad ydynt wedi’u neilltuo i’r Cyngor nac 
yn swyddogaethau gweithredol;  

(2)  Penderfynu ar faint a chylch gorchwyl y Pwyllgorau hynny 
fel y’u nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad; 

(3)  Penderfynu ar ddyrannu seddi i grwpiau gwleidyddol yn 
unol â’r rheolau cydbwysedd gwleidyddol fel y’u nodir yn 
Atodiad 2 yr adroddiad;  

(4)  Penderfynu pa grwpiau gwleidyddol a gynrychiolir yn y 
Cyngor sydd â’r hawl i wneud pa benodiadau o ran 
Cadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu;  

(5) Derbyn enwebiadau a phenodi Cynghorwyr i wasanaethu 
ar bob un o’r Pwyllgorau, Paneli a chyrff efell (fel y nodir);  

 Panel Apeliadau 
 Pwyllgor Penodiadau (Cadeirydd – Yr Arweinydd) 
 Pwyllgor Archwilio
 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
 Pwyllgor Rheoli Datblygu
 Pwyllgor Trwyddedu
 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003
 Fforwm y Cynghorau Tref a Chymuned
 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Bynciau 1 
 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Bynciau 2
 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Bynciau 3 
 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol 

(6)  Derbyn enwebiadau a phenodi Cadeiryddion ac Is-
Gadeiryddion y Pwyllgorau, y Paneli a’r cyrff eraill 
canlynol (fel y nodwyd) gan nodi y bydd y Pwyllgor 
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Archwilio yn ei gyfarfod cyntaf a drefnir yn penodi 
Cadeirydd ac Is-Gadeirydd:-

 Cadeirydd y Panel Apeliadau – Cynghorydd NA 
Burnett

 Is-Gadeirydd y Panel Apeliadau – Cynghorydd PA 
Davies

 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd – 
Cynghorydd E Venables

 Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu – 
Cynghorydd G Thomas

 Is-Gadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu – 
Cynghorydd RM Granville 

 Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu a  Phwyllgor 
Deddf Trwyddedu 2003 – Cynghorydd DRW Lewis

 Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu a  Phwyllgor 
Deddf Trwyddedu 2003 – Cynghorydd PA Davies

 Cadeirydd Fforwm y Cynghorau Tref a Chymuned 
– Cynghorydd HJ David  

 Is-Gadeirydd Fforwm y Cynghorau Tref a 
Chymuned – Cynghorydd CE Smith 

(7)  Derbyn enwebiadau a phenodi Cadeiryddion i’r 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu canlynol:-

 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Bynciau 1 – 
Cynghorydd CA Webster

 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Bynciau 2 – 
Cynghorydd CA Green

 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Bynciau 3 – 
Cynghorydd JC Spanswick

(8)Bod aelodaeth y Pwyllgor Safonau barhau’r un fath ar hyn 
o bryd yn unol â pharagraff 4.3 o’r adroddiad ac y dylid 
newid Rhan 3 y Cyfansoddiad mewn perthynas ag 
aelodaeth y Pwyllgor Safonau i gyd-fynd â hyn;  

 Cymeradwyo newid Rhan 3 o’r Cyfansoddiad mewn perthynas â chylch gorchwyl y 
Pwyllgor Archwilio yn unol â pharagraff 4.2.3 yr adroddiad a’r Pwyllgor Penodi yn unol â 
pharagraff 4.4.2 yr adroddiad.    

325. CYNRYCHIOLAETH AR GYRFF ALLANOL A PHWYLLGORAU ERAILL

Gofynnodd y Swyddog Monitro am gymeradwyaeth y Cyngor i benodi Aelodau i Banel 
Heddlu a Throseddau De Cymru, Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bargen Ddinesig 
Rhanbarth Prifddinas Caerdydd a Grŵp Cynllunio Strategol De Ddwyrain Cymru.

PENDERFYNWYD:        Bod y Cyngor yn cymeradwyo’r enwebiadau canlynol i’r cyrff a 
restrir isod:- 

                                       Panel Heddlu a Throseddau De Cymru – Cynghorydd RE 
Young
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Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bargen Ddinesig Rhanbarth 
Prifddinas Caerdydd - Cynghorydd JP Blundell

Grŵp Cynllunio Strategol De Ddwyrain Cymru – Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu

326. ADRODDIAD PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL 
2019/2020

Rhoddodd y Swyddog Monitro wybodaeth i’r Cyngor am Adroddiad Blynyddol Panel 
Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol mewn perthynas â lefel ac amrediad y 
gydnabyddiaeth ariannol y mae’n rhaid i’r Awdurdod ei rhoi i Aelodau ar gyfer y flwyddyn 
drefol 2019/20.

Rhoddodd y Swyddog Monitro grynodeb o benderfyniadau’r Panel mewn perthynas â 
lefel y cyflog sylfaenol; uwch gyflogau; cyflogau’r Arweinydd a’r Dirprwy Arweinydd; 
Aelodau’r Cabinet; Cadeiryddion Pwyllgorau; Arweinydd y grŵp wrthblaid mwyaf; 
arweinwyr grwpiau’r gwrthbleidiau; cyflogau dinesig ac aelodau cyfetholedig. Dywedodd 
bod Adroddiad Blynyddol Drafft y Panel wedi bod yn destun ymgynghoriad â holl 
gynghorau Cymru. Dywedodd hefyd bod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd wedi 
gwneud sylwadau ac wedi penderfynu ysgrifennu at y Panel yn nodi ei fod yn cefnogi’r 
penderfyniadau, ond bod angen hefyd i Banel Annibynnol Cymru ystyried y pwysau sydd 
ar gyllidebau awdurdodau lleol wrth osod lefelau cyflog. Roedd hefyd yn gofyn i’r Panel 
fod yn ofalus wrth benderfynu ar ddyfarniadau cyflog gan fod angen i’r Cyngor ddangos 
i’r cyhoedd ei fod yn ymwybodol o gyfyngiadau ar y gyllideb wrth ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus.    

Dywedodd y Swyddog Monitro wrth y Cyngor y byddai cyflwyno’r cynigion hyn yn codi 
cost cyflogau Aelodau, sef £268 fesul Aelod Etholedig, sy’n cyfateb i £14,472.

PENDERFYNWYD:              Bod y Cyngor:

(1)   yn nodi’r penderfyniadau a’r argymhellion o fewn 
Adroddiad Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaethau Ariannol mewn perthynas â’r lefel a’r 
amrediad y mae’n rhaid i’r Awdurdod ei dalu i’w Aelodau 
ar gyfer y flwyddyn drefol     2019/20; 

(2)  Yn cymeradwyo:

 mabwysiadu penderfyniadau perthnasol Panel 
Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaethau Ariannol o fewn 
ei adroddiad ar gyfer 2019;

 y swyddi hynny (fel y dangosir yn Rhestr ddiwygiedig 
Cydnabyddiaethau Ariannol i Aelodau), a fydd yn derbyn 
cyflog uwch/cyflog dinesig;  

 lefel y gydnabyddiaeth ariannol i’r Cyflogau Uwch a 
Dinesig (lle bo hynny’n briodol);  

 Rhestr ddiwygiedig Cydnabyddiaethau Ariannol i Aelodau 
yn Atodiad 2, er mwyn i’r rhestr ddod i rym o 15 Mai 2019 
(Cyfarfod Blynyddol y Cyngor).  
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CYNGOR - DYDD MERCHER, 15 MAI 2019

10

bod Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i Aelodau yn cael ei diweddaru gydag unrhyw 
newidiadau y gwna’r Cyngor i swyddi Cyflogau Uwch/Dinesig yn ddiweddarach yn ystod 
blwyddyn drefol 2019/20.   

Daeth y cyfarfod i ben am 15:45
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BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL

REPORT TO COUNCIL

19 JUNE 2019

REPORT OF THE CORPORATE DIRECTOR EDUCATION AND FAMILY SUPPORT

ESTYN INSPECTION OF BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL’S 
LOCAL GOVERNMENT EDUCATION SERVICES

1. Purpose of report

1.1 The purpose of this report is to inform members of the outcomes of the recent Estyn 
inspection of Bridgend County Borough Council’s local government education 
services.

2. Connection to corporate improvement objectives/other corporate priorities

2.1 This report assists in the achievement of the following corporate priority/priorities:  

 Supporting a successful economy – taking steps to make the county a good 
place to do business, for people to live, work, study and visit, and to ensure 
that our schools are focused on raising the skills, qualifications and ambitions 
of all people in the county. 

 Helping people to be more self-reliant – taking early steps to reduce or 
prevent people from becoming vulnerable or dependent on the Council and 
its services.

 Smarter use of resources – ensuring that all its resources (financial, physical, 
human and technological) are used as effectively and efficiently as possible 
and support the development of resources throughout the community that 
can help deliver the Council’s priorities. 

3. Background

3.1 Bridgend County Borough Council was inspected by Estyn during the week 
commencing Monday 18 March 2019 under the new Local Government Education 
Services (LGES) Inspection Framework, introduced in September 2018.  The full 
text of the report is available on the Estyn website:

https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Bridgend%
20County%20Borough%20Council.pdf

3.2 The inspection was moderated by an Assistant Director from Estyn. Inspectors from 
Wales Audit Office (WAO) and Care Inspectorate Wales (CIW) were members of 
the inspection team.

3.3 A wide range of stakeholders were involved in the inspection including elected 
members, officers, headteachers, learners and members of the public.
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4. Current situation/proposal

4.1 In relation to Inspection Area (IA) 1 Outcomes, the following strengths were 
identified:

• Pupils in Bridgend schools make good progress between the ages of 5 and 16.
• At key stage 4, pupil performance (especially that of more able and talented 

(MAT) pupils) is strong.
• Performance of learners eligible for free school meals (eFSM) and other 

vulnerable groups is good.
• Positive reduction in the number of learners not in education, employment or 

training (NEETs).
• Pupil attendance is good (especially that of vulnerable groups).
• Use of learner voice in the decision-making process is effective.
• Stakeholder engagement is strong. 
• Support for learners with education, social and behavioural difficulties (ESBD) is 

effective.

4.2 In relation to IA1 Outcomes, the following areas for development were identified:

• Pace of progress in ‘schools causing concern’ is too slow.
• Inspection outcomes for primary schools.
• Pupils’ literacy skills in primary schools.
• Outcomes for young offenders.
• Performance of sixth form pupils at A*-C.
• Destination data relating to Year 11 leavers.
• Recognised accreditations achieved by young people in non-formal settings 

(youth support).

4.3 In relation to IA2 Education Services, the following strengths were identified:

• ‘Team Bridgend’ approach is effective especially in relation to delivery partner 
engagement.

• Good working relationship between the local authority and the consortium.
• School Improvement Group is effective.
• Local authority and consortium officers know their schools well.
• Support programmes are good and focus appropriately on key areas for 

improvement (ie School Holiday Enrichment Programme).
• Integrated services complement the work of schools effectively. 
• Bridgend Music Service highlighted as providing particularly good provision.
• Good support for learners with ESBD and vulnerable groups – notably through 

the Inclusion Service and the Vulnerable Groups Team.
• Education Welfare Service identified as effective.

4.4 In relation to IA2 Education Services, the following areas for development were 
identified:

• Weak teaching in ‘schools causing concern’ is taking too long to improve.
• School improvement evaluations focus too much on data rather than on the 

standards pupils achieve.
• Current data tracking systems are under-developed (eg ability to monitor 

learners’ needs to be improved).

Page 26



• Performance of more able and talented learners (especially at key stage 2 and 
post-16).

• Evaluation of services for learners with ESBD.
• Knowledge in relation to the progress made by young carers

4.5 In relation to IA3 Leadership and Management, the following strengths were 
identified:

• Elected members and officers have a clear vision for ensuring effective 
education provision in Bridgend.

• The vision is communicated effectively to stakeholders and delivery partners.
• Elected members have a good understanding of education issues.
• Effective cross-party working enables the local authority to continue to deliver its 

strategy for education.
• Scrutiny is well run. 
• The local authority’s allocation of resources to its education services and 

schools reflects the high priority afforded to education in the corporate plan.
• Elected members engage effectively with officers.
• Priorities are clearly defined and provide a sound base for improving education.
• The Education and Family Support Directorate’s self-evaluation, risk and 

financial management processes are well-established and are effective.
• The Education and Family Support Directorate has an effective working 

structure which brings a focused and collaborative approach to managing a wide 
range of issues.

• Staff feel valued and are clear about the outcomes they are expected to deliver 
in their roles.

• Performance management is effective.
• Arrangements for safeguarding in education are appropriate.

4.6 In relation to IA3 Leadership and Management, the following areas for 
development were identified:

• There is too much emphasis on headline measures – closer focus on 
incremental measures is required.

• Reports to elected members do not always identify the key implications arising 
from information.

• Involvement of Welsh Education Strategic Forum in Welsh Education Strategic 
Plan (WESP) activity.

• Monitoring impact of training across services.
• Planned financial savings (especially home-to-school transport).

4.7 The report concluded with the following recommendations:

R1 Raise standards of literacy in primary schools 

R2 Improve outcomes for post-16 learners in sixth forms
 
R3 Increase the pace of improvement in schools causing concern 

R4 Strengthen the role of the Welsh Education Strategic Forum to ensure timely 
progress in delivering the priorities identified in the Welsh in Education 
Strategic Plan
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4.8 In recognition of notable practice, Estyn has asked Bridgend County Borough 
Council to provide a case study on its work in relation to young people’s 
involvement in decision-making processes in schools and the local authority, for 
dissemination on Estyn’s website. 

4.9 A post-inspection action plan must be prepared by the local authority and submitted 
to Estyn by 31 August 2019.

5. Effect upon policy framework and procedure rules

5.1 There is no impact on the Council’s policy framework or procedure rules.

6. Equality Impact Assessment

6.1 There are no direct equality implications arising from this report.

7. Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 implications

7.1 The well-being goals identified in the Act were considered in the preparation of this 
report.  It is considered that there will be no significant or unacceptable impacts upon 
the achievement of well-being goals/objectives as a result of this report.

8. Financial implications

8.1 There are no financial implications arising directly from this information report.

9. Recommendation

9.1 It is recommended that Council notes the content of this report.

Lindsay Harvey
Corporate Director – Education and Family Support
10 June 2019

Contact officer: Sue Roberts
Group Manager (School Improvement)

Telephone: (01656) 754892

Email: Susan.Roberts2@bridgend.gov.uk

Postal address: Education and Family Support Directorate 
Bridgend County Borough Council
Civic Offices
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

Background documents
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 Guidance handbook for the inspection of local government education services from 
September 2018: 
https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/Guidance%20handbook
%20for%20the%20inspection%20of%20LGES%202018_0.pdf 

 Estyn inspection report accessible online via: 
https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Bridgend%
20County%20Borough%20Council.pdf 
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BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL

REPORT TO COUNCIL

19 JUNE 2019

REPORT OF THE MONITORING OFFICER

REVIEW OF POLITICAL BALANCE – CHANGES TO COMMITTEE MEMBERSHIP

1. Purpose of Report.

1.1 The purpose of this report is to advise Council of the outcome of a review of the 
political balance of the Authority resulting from a change to the membership of the 
Plaid Cymru Group and to seek approval of the revised political balance.

2. Connection to Corporate Improvement Plan / Other Corporate Priority.

2.1 This report supports all of the Corporate Priorities:

1. Supporting a successful economy – taking steps to make the county a 
good place to do business, for people to live, work, study and visit, and to 
ensure that our schools are focused on raising the skills, qualifications and 
ambitions of all people in the county. 

2. Helping people to be more self-reliant – taking early steps to reduce or 
prevent people from becoming vulnerable or dependent on the Council and 
its services.

3. Smarter use of resources – ensuring that all its resources (financial, 
physical, human and technological) are used as effectively and efficiently as 
possible and support the development of resources throughout the 
community that can help deliver the Council’s priorities. 

3. Background.

3.1 The Council is required by legislation and the provisions of Part 4 of the Rules of 
Procedure (Council Procedure Rules) of the Constitution, to undertake 
arrangements which will continue to facilitate and carry out the decision making 
processes of the Authority.  On 16 May 2018 Council, at its Annual Meeting, 
approved the political balance and made appointments to Committees to reflect the 
political make-up of the Authority.  

3.2 There has been a recent change in respect of the membership of the Plaid Cymru  
Group, whereby Councillor R Stirman will no longer sit as a stand-alone 
Independent member and has joined the Plaid Cymru Group.  This does not affect 
the seats currently allocated to Councillor Stirman whereby she will remain a 
member of the Development Control Committee and Subject Overview and Scrutiny 
Committees 1 and 3.   
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4. Current situation / proposal.

4.1 The political composition of Council is now as follows:

Group No of Cllrs Percentage
Labour 26 48.15
Independent Alliance 10 18.52
Conservative 8 14.81
Plaid Cymru
Llynfi Independents

4
3

7.41
5.56

Independent (JHT) 1 1.85
Independent (JW) 1 1.85
Independent (KJW) 1 1.85 

Totals 54 100

4.2 Following the review of political balance the membership of committees has been 
updated to reflect the composition of Council accordingly.  The updated political 
balance figures are shown at Appendix 1 of the report.  The variation of the political 
balance is between -0.88 seats and + 0.66 seats.  

4.3 The change required to committee membership to reflect the revised political 
balance is as follows:

4.3.1 Labour
No change. 

4.3.2 Conservative
           No change.

4.3.3 Independent Alliance
No change.

4.3.4 Plaid Cymru
 
Development Control Committee
Subject Overview and Scrutiny Committee 1 
Subject Overview and Scrutiny Committee 3

These seats will be maintained by Councillor R Stirman as a member of the Plaid 
Cymru Group, as opposed to as an Independent Alliance member. 

4.3.5 Llynfi Independents
           No change. 

5. Effect upon Policy Framework & Procedure Rules.

5.1 The provisions and recommendations of the report accord with the Council’s 
Constitution.

6. Equality Impact Assessment.

6.1 There are no equality implications arising from this report.
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7. Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 Implications

7.1 The well-being goals identified in the Act were considered in the preparation of this 
report.  It is considered that there will be no significant or unacceptable impacts 
upon the achievement of well-being goals/objectives as a result of this report. 

8. Financial Implications.

8.1 There are no financial implications. 

9. Recommendations.

9.1 Council is recommended to:-
 

(1) note the change to the political composition of the Council;

(2) approve the allocation of seats to political groups in accordance with the
political balance rules as set out in Appendix 1 of the report.

K Watson
Head of Legal and Regulatory Services & Monitoring Officer
7 June 2019

Contact Officer: Andrew Rees
Democratic Services Manager

Telephone: (01656) 643147 / 643148

E-mail: cabinet_committee@bridgend.gov.uk

Postal Address Bridgend County Borough Council, 
Civic Offices, 
Angel Street, 
Bridgend. 
CF31 4WB

Background documents: None.
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Committee

No % Change No % Change No % Change No % Change No % Change

Appeals 12 6 50.00 1 8.33 2 16.67 1 8.33 1 8.33

Appointments Committee 8 4 50.00 1 12.50 1 12.50 1 12.50 1 12.50

Audit Committee 12 6 50.00 2 16.67 3 25.00 1 8.33 0 0.00

Democratic Services Committee 11 5 45.45 2 18.18 3 27.27 0 0.00 1 9.09

Development Control Committee 18 9 50.00 2 11.11 3 16.67 1 5.56 2 11.11

Licensing Act 2003 Committee 14 7 50.00 2 14.29 2 14.29 1 7.14 1 7.14

Licensing Committee 14 7 50.00 2 14.29 2 14.29 1 7.14 1 7.14

Town & Community Council Forum 19 9 47.37 3 15.79 4 21.05 1 5.26 0 0.00

Scrutiny 1 16 7 43.75 2 12.50 3 18.75 1 6.25 1 6.25

Scrutiny 2 16 8 50.00 3 18.75 4 25.00 0 0.00 1 6.25

Scrutiny 3 16 8 50.00 2 12.50 2 12.50 1 6.25 2 12.50

Corporate 12 6 50.00 2 16.67 2 16.67 1 8.33 1 8.33

Totals 168 82 48.81 0 24 14.29 31 18.45 10 5.95 12 7.14

Councillors 54 26 48.15 8 14.81 10 18.52 3 5.56 4 7.41

Variation as % 0.66 -0.53 -0.07 0.40 -0.26

Variation as Seats(1% = 1.66 seats) 1.66 0.40 -0.88 -0.11 0.66 -0.44

No % Change No % Change No % Change

Appeals 12 1 8.33 0 0.00 0 0.00

Appointments Committee 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Audit Committee 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Democratic Services Committee 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Development Control Committee 18 0 0.00 0 0.00 1 5.56

Licensing Act 2003 Committee 14 0 0.00 1 7.14 0 0.00

Licensing Committee 14 0 0.00 1 7.14 0 0.00

Town & Community Council Forum 19 1 5.26 0 0.00 1 5.26

Scrutiny 1 16 0 0.00 1 6.25 1 6.25

Scrutiny 2 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Scrutiny 3 16 1 6.25 0 0.00 0 0.00

Corporate 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Totals 166 3 1.81 3 1.81 3 1.81

Councillors 54 1 1.85 1 1.85 1 1.85

Variation as % -0.04 -0.04 -0.04

Variation as Seats(1% = 1.66 seats) 1.66 -0.07 -0.07 -0.07

Plaid Cymru
Total 

Labour Conservative Independent Alliance Llynfi Independents

Committee Total 

Independent Independent  Independent Conservative

JH Tildesley J Williams K Watts
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BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL

REPORT TO COUNCIL

 19 JUNE 2019   

REPORT OF THE HEAD OF LEGAL AND REGULATORY SERVICES

INFORMATION REPORT FOR NOTING

1. Purpose of Report .

1.1 The purpose of this report is to inform Council of the Information Report for noting which 
has been published since its last scheduled meeting.

2. Connection to Corporate Improvement Objectives/Other Corporate Priorities.

2.1 This report assists in the achievement of the following corporate priority/priorities:  

 Smarter use of resources – ensuring that all its resources (financial, physical, 
human and technological) are used as effectively and efficiently as possible and 
support the development of resources throughout the community that can help 
deliver the Council’s priorities. 

3. Background.

3.1 At a previous meeting of Council, it was resolved to approve a revised procedure for the 
presentation to Council of Information Reports for noting.

4. Current situation / proposal.                                                                     

4.1 Information Report

The following information report has been published since the last meeting of Council:-    

Title Date Published

Urgent Delegated Decisions                                                    13 June 2019

4.2 Availability of Documents

These documents have been circulated to Elected Members electronically via 
Email and placed on the BCBC website, and also are available from the date of 
publication. 

5. Effect upon Policy Framework and Procedure Rules.

5.1 This procedure has been adopted within the procedure rules of the Constitution.

6. Equality Impact Assessment

6.1 There are no negative equality implications arising from this report.
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7. Wellbeing of Future Generations (Wales) Act 2015 Implications 

7.1 The well-being goals identified in the Act were considered in the preparation of this 
report.  It is considered that there will be no significant or unacceptable impacts upon 
the achievement of well-being goals/objectives as a result of this report.

8. Financial Implications.

8.1 There are no financial implications regarding this report. 

9. Recommendation.

9.1 That Council acknowledges the publication of the document listed in this report.

K Watson
Head of Legal and Regulatory Services 
June 2019 

Contact Officer: Mark Anthony Galvin  
Senior Democratic Services Officer – Committees 

Telephone: (01656) 643147
 Email: cabinet_committee@bridgend.gov.uk

Postal address: Democratic Services
Legal and Regulatory Services
Civic Offices
Angel Street 
Bridgend 
CF31 4WB

Background documents:  Report referred to in Paragraph 4.1 of this report. 
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BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL

INFORMATION REPORT TO COUNCIL 

19 JUNE 2019   

REPORT OF THE MONITORING OFFICER

URGENT DELEGATED DECISIONS

1. Purpose of Report.

1.1 To report to Council delegated decisions taken as a matter of urgency under the 
Scheme of Delegation of Functions.

2. Connection to Corporate Improvement Objectives / Other Corporate Priorities.

2.1 The ability of Members and Officers to make decisions directly impacts upon the 
Authority’s ability to implement the Corporate Improvement Objectives and Other 
Corporate Priorities. 

3. Background.

3.1 These decisions are required to be reported to Council under Paragraph 18 of the 
Overview & Scrutiny Procedure Rules which are to be found at Part 4 of the 
Constitution. 

4. Current situation / proposal.

4.1     The Decisions so taken under Scheme A paragraph 1.1 and which therefore  by-
pass the call-in procedure (as set out in paragraph 19 of Part 4 Rules of Procedure 
within the Constitution), are summarised as follows:-

4.2 a) CMM-ED-19-013 – Appendix A to the report
b) CMM-ED-19-014 – Appendix B to the report

5. Effect upon Policy Framework & Procedure Rules.

5.1 This report has no effect on the Council’s Policy Framework and Procedure Rules.  

6. Equality Impact Assessment

6.1 There are no negative equality implications arising from this report.  

7. Wellbeing of Future Generations (Wales) Act 2015

7.1 The well-being goals identified in the Act were considered in the preparation of this 
report.  It is considered that there will be no significant or unacceptable impacts 
upon the achievement of well-being goals/objectives as a result of this report.
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8. Financial Implications.

7.1 There are no financial implications relating to the report.  

8. Recommendation.

8.1 It is recommended that Council notes the report.  

K Watson
Head of Legal and Regulatory Services & Monitoring Officer
June 2019 

Contact Officer: Mark Galvin
Senior Democratic Services Officer – Committees 

Telephone: (01656) 643148

E-mail: mark.galvin@Bridgend.gov.uk

Postal Address Democratic Services, Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 
4WB

Background documents 

Appendix A and B to the report.
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