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Dyddiad/Date: Dydd Iau, 14 Tachwedd 2019

Annwyl Cynghorydd, 

CYNGOR

Cynhelir Cyfarfod  Cyngor yn Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Yr Angel, Penybont Ar 
Ogwr, CF31 4WB ar Dydd Mercher, 20 Tachwedd 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  3 - 16
I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 23/10/2019

4. I dderbyn cyhoeddiadau oddi wrth:  
(i) Maer (neu berson sy'n llywyddu)
(ii) Aelodau'r Cabinet
(iii) Prif Weithredwr

5. Derbyn Adroddiad yr Arweinydd 

6. 2020-21 Treth Gyngor 17 - 20

7. Adolygiad o'r Cyfansoddiad a Diwygiadau i'r Cyfansoddiad 21 - 28

8. I dderbyn y Cwestiwn Canlynol o Cynghorydd  A Hussain I'r Aelod Cabinet 
Cymunedau  

Ym Mwrdeistref y Sir mae yna lawer o fylchau ar lwybrau beiciau a llwybrau cerdded. Sut 
mae'r Aelod Cabinet yn mynd i'r afael â hyn i annog Teithio Gweithredol?
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9. 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.

Yn ddiffuant
K Watson
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol

Dosbarthiad:

Cynghowrwyr Cynghorwyr Cynghorwyr
S Aspey
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
JR McCarthy
DG Owen
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
KJ Watts
CA Webster
DBF White
PJ White
A Williams
AJ Williams
HM Williams
JE Williams
RE Young
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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, 23 HYDREF 2019, AM 15:00

Presennol

Y Cynghorydd SE Baldwin – Cadeirydd 

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 JR McCarthy DG Owen
D Patel RL Penhale-Thomas AA Pucella JC Radcliffe
KL Rowlands B Sedgebeer RMI Shaw CE Smith
SG Smith JC Spanswick RME Stirman T Thomas
JH Tildesley MBE SR Vidal MC Voisey LM Walters
KJ Watts CA Webster DBF White PJ White
A Williams HM Williams RE Young

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

S Aspey, G Thomas, E Venables, AJ Williams a/ac JE Williams

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
Jonathan Parsons Rheolwr Grŵp Datblygu
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

358. DATGAN BUDDIANT

Datganodd y Cynghorydd RE Young fuddiant personol yn eitem 6 ar yr agenda - cynnig 
am Gynllun Datblygu Strategol ar gyfer Prifddinas-ranbarth Caerdydd, am ei fod yn cael 
ei enwebu i gynrychioli'r Cyngor ar y Panel Cynllunio Strategol Dros Dro. 

Datganodd Kelly Watson, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio a Swyddog 
Monitro a Gill Lewis, Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro fuddiant yn eitem 
8 ar yr agenda - Newidiadau Arfaethedig i Strwythur Rheoli'r JNC gan fod y cynigion yn 
effeithio ar eu swyddi.  Gadawodd y ddau swyddog y cyfarfod tra'r oedd yr eitem yn cael 
ei hystyried.  

359. CYMERADWYO'R COFNODION

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo bod cofnodion cyfarfod y Cyngor ar 18 Medi 2019 
yn wir ac yn gywir yn amodol ar gynnwys enw'r Cynghorydd JE 
William yn y rhestr o ymddiheuriadau am absenoldeb.  
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360. DERBYN CYHOEDDIADAU GAN:

Y Maer

Rhoddodd y Maer wybod i'r Cyngor am y digwyddiadau y bu'n bresennol ynddynt ers 
cyfarfod diwethaf y Cyngor. Roedd hynny'n cynnwys ymweld â'r Cylch Chwarae 
Standing to Grow yn Sefydliad Glowyr Nantyffyllon, Maesteg, a oedd wedi agor ystafell 
newydd yn ddiweddar. Roedd yr ystafell wedi'i hariannu drwy'r Grant Cyllid Cyfalaf 
Cynnig Gofal Plant, a'i ddyrannu gan y tîm gofal plant ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr. Bu'n bresennol yn y noson wobrwyo flynyddol yn Ysgol Gyfun 
Pencoed, yn llongyfarch y disgyblion am eu llwyddiant a'r staff am eu hymroddiad a'u 
hymrwymiad. 

Cyhoeddodd y Maer y bu'n anrhydedd iddo gefnogi'r Apêl Pabi Coch Flynyddol a 
gynhaliwyd yng Nghanolfan Hamdden Cwm Garw, lle cafwyd cerddoriaeth gan Fand 
Adran Tywysog Cymru a chyfraniadau gan amryw o gorau lleol.  Hysbysodd y Maer y 
Cyngor y byddai'n ymweld ag enillwyr y Gwobrau Busnes Lleol, a gynhelir ym mis Medi.  

Y Dirprwy Arweinydd

Cyhoeddodd y Dirprwy Arweinydd fod siop ailddefnyddio gyntaf erioed y Fwrdeistref 
Sirol wedi agor yng nghanolfan ailgylchu gymunedol Maesteg.  Bydd yn cael ei rhedeg 
gan fenter gymdeithasol Wastesavers, mewn partneriaeth â'r Cyngor a Kier.  Mae'r siop 
wedi cael ei henwi yn 'Y Seidin' i gydnabod treftadaeth mwyngloddio Maesteg. Gellir 
cyfrannu unrhyw eitemau o'r cartref sydd mewn cyflwr da i'w defnyddio eto, a bydd yr 
holl elw yn cael ei hailfuddsoddi mewn rhaglenni cymdeithasol.

Mae trefniadau wedi'u gwneud i Aelodau dderbyn hyfforddiant ar Reoli Galwadau Ffôn 
Camdriniol ac Ymosodol, Rheoli Gwrthdaro ac Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Personol 
ar 31 Hydref 2019. Bydd y sesiwn gyntaf yn dechrau am 9.30am, a'r sesiwn honno'n 
cael ei hailadrodd am 1.30pm. Mae rhai lleoedd yn dal ar gael yn y ddwy sesiwn, a dylai 
Aelodau sydd am ddod i un ohonynt gysylltu ag Andrew Rees, Rheolwr Gwasanaethau 
Democrataidd.  

Aelod Cabinet Cymunedau
Rhoddodd yr Aelod Cabinet wybod i'r Aelodau am benderfyniad diweddar y Cabinet, a 
wnaed yn groes iawn i'r graen, i symud tuag at sefyllfa adennill costau llawn yn achos 
caeau chwarae a phafiliynau chwaraeon. Roedd hyn yn amlygu sefyllfa'r Cyngor, ac yn 
datgelu'r graddau y mae'r awdurdod lleol wedi bod yn cymorthdalu am y cyfleusterau 
hynny, a hynny hyd at 80% mewn rhai achosion.  Anogodd fwy o sefydliadau, grwpiau 
chwaraeon a chynghorau tref a chymuned i gysylltu â chwrdd â'r Cyngor i drafod 
ysgwyddo cynnal cyfleusterau lleol poblogaidd drwy'r broses Trosglwyddo Asedau 
Cymunedol. Dywedodd fod Clwb Rygbi Bryncethin yn enghraifft berffaith o'r hyn y gellir 
ei gyflawni drwy'r broses hon, ac yn dangos sut y gall clwb neu sefydliad sicrhau cyllid i 
ddatblygu cyfleusterau newydd.  Hyd nes y ceir sefyllfa lle bydd llywodraeth leol yn cael 
ei hariannu'n ddigonol, bydd angen i'r Cyngor barhau i weithio mewn partneriaeth 
agosach a defnyddio prosesau fel trosglwyddo asedau cymunedol i sicrhau bod 
cyfleusterau fel toiledau, pafiliynau, caeau, llecynnau a meysydd chwarae a mwy yn 
parhau i fod i fod ar gael i'w defnyddio.  Roedd yn gobeithio y byddai'r Aelodau yn 
cyfleu'r neges hon yn eu wardiau eu hunain, ac yn annog pobl leol i ystyried sut y gallent 
hwythau hefyd gyfrannu at gadw cyfleusterau poblogaidd yng nghalon y gymuned.  

Roedd hi'n bleser iddo gael cadarnhau y byddai cyn-aelodau o'r fyddin a fyddai'n 
ymgeisio am swydd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn sicr o gael 
cyfweliad yn ôl gweithdrefnau newydd sy'n cael eu cyflwyno i'w helpu i ymaddasu i 
fywyd dinesydd. Bwriedir i'r penderfyniad helpu cyn-filwyr, personél sy'n gwasanaethu yn 
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y lluoedd a'u teuluoedd i oresgyn rhwystrau wrth ganfod swydd ddinesig, a lleihau'r risg 
o broblemau iechyd a lles. Byddwn yn dal i ddefnyddio gweithdrefnau dethol i sicrhau 
bod yr ymgeisydd gorau ar gyfer y rôl yn cael ei benodi, a bydd cyn-filwyr yn cael cyfle i 
arddangos sgiliau trosglwyddadwy fel arweinyddiaeth, rheolaeth, datrys problemau a 
mwy, gan ennill profiad gwerthfawr o gyfweliadau ar yr un pryd. Dywedodd mai dyma 
oedd y datblygiad diweddaraf yn rhan o Gyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog yr 
awdurdod, sy'n dod â sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus, busnesau lleol, elusennau a'r 
sector gwirfoddol ynghyd i gynnig cymorth, cefnogaeth a chyngor priodol. 

Aelod Cabinet y Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Cyhoeddodd yr Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar fod 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi lansio ymgyrch newydd y bydd Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ei chefnogi. O dan y teitl 'Rhagfarn ar Sail Oedran Bob 
Dydd', yr oedd yn ceisio codi ymwybyddiaeth ynghylch graddfa ac effaith problemau a 
wynebir gan bobl hŷn bob dydd. Anelai i herio rhagfarn a gwahaniaethu ar sail oedran, a 
grymuso pobl hŷn i wneud hynny hefyd drwy annog preswylwyr i adrodd am eu 
profiadau fel bo modd i'r Comisiynydd eu herio.  Dywedodd fod pecyn cefnogi ar gael o 
wefan Pobl Hŷn Cymru, ac y gallai'r aelodau fod eisiau rhoi gwybod i'w hetholwyr a'u 
hannog i gefnogi'r achos hynod deilwng hwn. 

Cyhoeddodd hefyd fod y Gemau OlympAGE yn cael eu cynnal ddydd Mercher 5 
Rhagfyr yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 9:30am ac 11am. Pwrpas y 
Gemau yw datblygu cymunedau sy'n gyfeillgar ag oed a chydnabod manteision annog 
pobl hŷn i fod yn fwy gweithgar o safbwynt iechyd a lles, ac roedd yn sicr y byddai'n 
llwyddiant mawr unwaith eto. 

Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol

Cyhoeddodd yr Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol fod Cydwasanaeth 
Rheoleiddio Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg wedi ennill gwobrau Aur, 
Arian ac Efydd drwy fenter Paw-Prints 2019 yr RSPCA. Cafodd y gwasanaeth ei 
gydnabod mewn tri chategori gwahanol, gan ennill Aur am Gŵn Strae, Arian am 
Drwyddedu Gweithgarwch Anifeiliaid ac Efydd am Gŵn Cynel.  Pwrpas y gwobrau yw 
cydnabod cyflawniadau mewn gwasanaethau cŵn strae, cynlluniau wrth gefn, polisi tai, 
trwyddedu gweithgarwch anifeiliaid a lles cŵn cynel.  Yn ogystal â hynny, llongyfarchodd 
Hope Rescue ym Mhontyclun, a enillodd wobr aur am y modd y maent yn gofalu am 
gŵn cynel ar ran cyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Cyhoeddodd hefyd ei bod wedi derbyn cadarnhad y bydd nifer o glybiau lleol yn elwa ar 
fuddsoddiad 'Lle i Chwaraeon' Llywodraeth Cymru. Mae Clwb Athletau Pen-y-bont ar 
Ogwr wedi ennill £50,000 a fydd, ynghyd â chyfraniadau gan y Cyngor, y clwb a 
Chyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr, yn cael ei ddefnyddio i ailosod y trac rhedeg 300m 
yng Nghaeau Pontnewydd.
Ar wahân i hynny, dyfarnwyd £25,000 i Glwb Rygbi a Phêl Droed Nantyffyllon, £10,000 i 
Glwb Saethu Targed Tondu a bron i £10,000 i Glwb Athletau Bechgyn a Merched 
Pencoed.  Derbyniwyd bron i £5,000 gan Grŵp Dawns Funk Force, a £4,000 gan Glwb 
Bowlio Bryn Cynffig a'r Pîl. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio er mwyn helpu i 
foderneiddio a gwarchod cyfleusterau chwaraeon, a chreu cyfleusterau chwaraeon 
newydd.

Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio

Cyhoeddodd yr Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio bod derbyniadau ysgol Uwchradd ar 
gyfer mis Medi 2020 yn agor yn hwyrach yr wythnos hon, a gofynnodd i'r Aelodau helpu i 
annog rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr i ymgeisio am leoedd ar-lein drwy ddefnyddio'r 
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gwasanaeth Fy Nghyfrif.  Dywedodd y byddai rhieni a gofalwyr disgyblion ysgol gynradd 
sydd ym mlwyddyn chwech ar hyn o bryd yn gallu cyflwyno cais hyd at 24 Ionawr.  
Byddant wedyn yn cael gwybod y canlyniad ar 2 Mawrth.  Dywedodd y gellir cael hyd i 
fanylion pellach ar y dudalen derbyniadau ysgol ar wefan y Cyngor. 

Cyhoeddodd yr Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio fod gwaith yn mynd rhagddo i 
drawsnewid hen swyddfa'r orsaf-feistr ar Reilffordd Porthcawl i greu eiddo masnachol 
modern cwbl newydd. Roedd disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau'n fuan yn 2020.  

Llongyfarchodd Owain Lloyd, disgybl o Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd a oedd wedi 
ennill 5 gradd A Safon Uwch. 
 
Y Prif Weithredwr

Rhoddodd y Prif Weithredwr y newyddion diweddaraf i'r Cyngor am Brexit.  Dywedodd 
fod y cyfryngau lleol wedi cael eu briffio, ac mai canlyniad hynny oedd bod cynlluniau'r 
Cyngor wedi cael eu hadrodd yn y Gazette. Dywedodd wrth y Cyngor fod Dyfais Olrhain 
Risg ar waith, a bod deialog rheolaidd yn cael ei gynnal rhwng Awdurdod Iechyd 
Porthladd Bae Abertawe a'r Pwyllgor Pysgodfeydd Môr.  Anogodd yr Aelodau i dynnu 
sylw etholwyr at Gynllun Adsefydlu'r Undeb Ewropeaidd a fydd yn galluogi dinasyddion 
yr Undeb Ewropeaidd i barhau i fyw yn y DU.

361. DERBYN ADRODDIAD YR ARWEINYDD

Cyhoeddodd yr Arweinydd fod Canolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay wedi agor yn 
ddiweddar. Mae'r Ganolfan yn rhan o fenter Croeso Cymru i greu 13 o gyrchfannau 
newydd i ymwelwyr ledled Cymru.  Bydd y cyfleuster yn darparu cyfleusterau gwell i 
ymwelwyr, yn ogystal â chanolfan bwrpasol i Ysgol Syrffio Porthcawl, Llogi Beiciau Rest 
Bay, Clwb Syrffio Arfordir Cymru ac Academi'r Traeth. Bydd caffi/bistro hefyd yn cael ei 
agor, a bydd y cyfleuster hefyd yn cynnwys ciosg lluniaeth, toiledau newydd, cawodydd 
allanol, man storio beiciau pob tywydd, cadeiriau olwyn ar gyfer y traeth a mwy. 
Hysbysodd y Cyngor y byddai'r ganolfan yn ychwanegiad newydd gwych i Borthcawl, ac 
o fudd i breswylwyr ac ymwelwyr y naill a'r llall.

Cyhoeddodd yr Arweinydd hefyd fod ysgol fusnes dros dro yn dychwelyd i'r Fwrdeistref 
Sirol yr wythnos nesaf. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 10am a 3pm yng 
Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Llun 28 Hydref hyd ddydd Gwener 1 
Tachwedd. Mae'n anelu i ddarparu'r wybodaeth a'r offer y mae ar bobl eu hangen i 
gychwyn eu busnes eu hunain.  Gall cyfranogwyr archebu lle drwy ymweld â'r ysgol 
fusnes dros dro ar wefan Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyhoeddodd yr Arweinydd y byddai gofal plant cyfrwng Cymraeg ar gael ym Metws ac 
ym Mro Ogwr yn fuan. Pwrpas y ddarpariaeth honno oedd cefnogi'r disgyblion fyddai'n 
cael eu derbyn i Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd ym Metws, a gwblhawyd yn 
ddiweddar. Bydd dau gyfleuster newydd yn cael eu hadeiladu yn Stad Ddiwydiannol 
Isfryn ym Melin Ifan Ddu, ac ar safle Clwb Bechgyn a Merched Betws. Cam cyntaf 
menter i ddatblygu mwy o ofal plant cyfrwng Cymraeg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont 
ar Ogwr yw'r cynlluniau, ac yn y camau dilynol byddwn yn canolbwyntio ar gyfleusterau 
newydd ym Mhorthcawl ac yn ardal tref Pen-y-bont ar Ogwr. Dywedodd fod Llywodraeth 
Cymru yn darparu £2.6 miliwn ar gyfer y gwaith dylunio a datblygu er mwyn sicrhau y 
bydd plant lleol yn elwa ar amgylcheddau addysgol modern o'r radd flaenaf.
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362. CYNIGION AR GYFER CYNLLUN DATBLYGU STRATEGOL (CDS) AR GYFER 
PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD

Gofynnodd Rheolwr y Grŵp Datblygu am awdurdod i gychwyn paratoi Cynllun Datblygu 
Strategol (CDS) yn ffurfiol ar gyfer Prifddinas-ranbarth Caerdydd, gyda Chyngor Bro 
Morgannwg yn Awdurdod Cyfrifol; i nodi'r ardal cynllunio strategol ar ffurf 10 ardal 
awdurdod cynllunio oddi mewn i Brifddinas-ranbarth Caerdydd, er mwyn i swyddogion 
perthnasol ymgysylltu â Llywodraeth Cymru i ddrafftio Rheoliadau'r Cynllun Datblygu 
Strategol er mwyn creu trefniadau llywodraethu ar gyfer y CDS a'r Panel Cynllunio 
Strategol (PCS). i gytuno bod y gost o baratoi'r CDS yn cael ei rhannu ar draws y 10 
Awdurdod yn ôl eu cyfran o'r costau ar sail trefniadau pleidleisio'r PCS, a gaiff eu 
hadolygu'n flynyddol, ac i dalu costau cychwynnol sy'n debygol o godi yn y flwyddyn 
ariannol hon 2019/20, ac enwebu Aelod etholedig i eistedd ar y Panel Cynllunio 
Strategol. 

Adroddodd fod y Cyngor, yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 2018, wedi awdurdodi'r 
swyddogion i fynd rhagddynt i baratoi'r CDS ar y cyd â'r 10 Awdurdod Cynllunio Lleol 
ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd.  Dywedodd nad yw'r canllawiau na'r rheoliadau ar 
gyfer y CDS wedi'u llunio eto, a bod y rhanbarth mewn sefyllfa i ddylanwadu ar y modd 
y gellir rheoli'r broses a sicrhau CDS llwyddiannus.  Nodwyd ffordd ymlaen a ffafrir yn 
gysylltiedig â Ffin yr Ardal Cynllunio Strategol; Llywodraethu a Chwmpas, Cynnwys a 
Chyfnod y Cynllun.  

Adroddodd Rheolwr y Grŵp Datblygu fod angen cydgynllunio mewn modd strategol ym 
Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd, ac mai'r ffordd orau o wneud hynny oedd drwy greu 
Cynllun Datblygu Strategol statudol ar gyfer Prifddinas-ranbarth Caerdydd.  Dywedodd 
fod Cytundeb y Fargen Ddinesig yn creu ymrwymiad i baratoi Cynllun Datblygu 
Strategol ar gyfer y rhanbarth, ac i gydweithio ar faterion trafnidiaeth strategol a 
chynllunio strategol, sy'n adlewyrchu'r argymhelliad yn adroddiad y Comisiwn Twf. Mae 
CDS statudol yn rhoi sicrwydd i ddatblygwyr, buddsoddwyr a chymunedau fod 
penderfyniadau strategol ynghylch darparu tai, trafnidiaeth, cyflogaeth a seilwaith yn 
cael eu gwneud ar lefel ranbarthol briodol, gan sicrhau ar yr un pryd y gellir parhau i 
wneud penderfyniadau allweddol ynghylch cynigion cynllunio yn lleol drwy ddyraniadau 
yn y Cynllun Datblygu Lleol a pholisïau, ac wedi hynny mewn penderfyniadau rheoli 
datblygu. Nododd mai ond Awdurdod Cyfrifol a nodwyd a oedd yn gallu cyflwyno cynnig 
i Lywodraeth Cymru i symud ymlaen â CDS ar gyfer Prifddinas-ranbarth Caerdydd, ar ôl 
i'r holl Gynghorau roi cymeradwyaeth ffurfiol. Yn dilyn hyn, gall Llywodraeth Cymru 
ddechrau paratoi'r rheoliadau angenrheidiol sy'n nodi sut y dylid mynd ati i baratoi'r 
CDS. 

Adroddodd Rheolwr y Grŵp Datblygu ar rôl yr awdurdod cyfrifol, nad yw ond yn rôl 
weinyddol sy'n cefnogi gwaith y 10 awdurdod lleol, ac sy'n gweithredu fel unig bwynt 
cyswllt rhwng Llywodraeth Cymru a'r 10 o awdurdodau lleol. Byddai'r gwaith cefndirol, 
gan gynnwys yr holl waith technegol ac ymgynghori, ee, nodi ffin yr ardal cynllunio 
strategol, yn cael ei gyflawni drwy waith ar y cyd gan swyddogion o bob un o'r 10 
Awdurdod Lleol. Rôl yr Awdurdod Cyfrifol fyddai cyflwyno'r cynnig yn ffurfiol ar ran yr 
holl ranbarth i Lywodraeth Cymru.  

Dywedodd wrth y Cyngor fod y 10 awdurdod unedol wedi bod yn ystyried ffin yr Ardal 
Cynllunio Strategol, ac a ddylid cynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi nodi ei fod yn 
cytuno â'r ymagwedd hon, ac nad yw'n dymuno bod yn rhan o'r Ardal Cynllunio 
Strategol, na chael ei gynnwys yn y CDS.

Adroddodd Rheolwr y Grŵp Datblygu ar y Panel Llywodraethu a Chynllunio Strategol. 
Mae'r model llywodraethu yn cynrychioli proses o drosglwyddo pwerau cynllunio 
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strategol o awdurdodau lleol i Banel Cynllunio Strategol.  Nododd y dylid pwysoli 
pleidleisiau ar y PCS ar sail maint poblogaeth yr awdurdodau cyfansoddol, ac y dylid 
rhoi sylw i arwynebedd daearyddol yr awdurdod hefyd. Ni fyddai gan Ben-y-bont ar 
Ogwr ond 1 aelod ar y PCS, ond byddai gan yr unigolyn hwnnw 2 bleidlais. Byddai 
angen sicrhau cydbwysedd o ran y rhywiau, gan sicrhau nad yw yr un rhyw i gyfrif am 
fwy na 60% o'r Panel, ac eithrio mewn sefyllfa lle bo gofynion cyfansoddiad yn amhosibl 
yn sgil y cyfansoddiad awdurdodau cynllunio lleol cyfansoddol.  Tynnodd sylw hefyd at y 
broses o ymgysylltu â chynghorau cyfansoddol, hy, y ceir camau ymgynghori ffurfiol yn 
ychwanegol at ymglymiad anffurfiol parhaus drwy gydol y  broses o baratoi'r CDS.  
Roedd hi'n debygol y byddai'r broses yn adlewyrchu'r broses ar gyfer y Cynllun 
Datblygu Lleol.  Dywedodd y byddai rheolau sefydlog yn mynnu cworwm o 70% o 
aelodau sy'n pleidleisio ar y Panel, ac y byddai angen pleidlais gan fwyafrif o 70% ar 
gyfer penderfyniadau mewn cyfarfodydd â chworwm. 

Adroddodd ar gynnig ar gyfer trefniadau llywodraethu dros dro cyn sefydlu'r PCS, ac y 
byddai pob Cyngor yn enwebu Aelod, yr Aelod Cabinet perthnasol yn ddelfrydol, i'w 
gynrychioli ar PCS, gydag awdurdod dirprwyol i wneud penderfyniadau cychwynnol 
ynghylch paratoi'r CDS.  Amlinellodd gwmpas, cynnwys a chyfnod cynllun y CDS, gan 
nodi mai 2020-2040 fyddai cyfnod y cynllun.  Amlinellodd yr adnoddau y byddai eu 
hangen o ran swyddfeydd a chyllid, gan amcangyfrif y byddai paratoi CDS gyda thîm 
dynodedig yn costio £3.14 miliwn dros 5 mlynedd. Byddai paratoi CDLlau unigol ar 
draws y rhanbarth rhwng £1.4 miliwn a £2.2 miliwn.  Cynigiwyd rhannu'r gost o baratoi'r 
CDS ar draws y 10 awdurdod, a'r gost flynyddol i'r Cyngor fyddai £54,636, a chyfanswm 
y gost i'r Cyngor fyddai £273,180.  Er mwyn symud ymlaen, dywedodd fod yn rhaid i 
bob un o'r 10 Cyngor gytuno i ddechrau i gychwyn paratoi CDS ar gyfer Prifddinas-
ranbarth Caerdydd, sy'n cynnwys dechrau gwaith ar y sylfaen dystiolaeth cyn gynted ag 
sy'n bosibl, cyhoeddi Strategaeth a Ffafrir yn 2022, Cynllun Adneuo yn 2023 ac 
Archwilio a Mabwysiadu yn 2024/25.

Cwestiynodd aelod o'r Cyngor bwysoliad y pleidleisiau a roddwyd i Sir Fynwy, sef 3 
pleidlais, gan mai dyma yw un o'r awdurdodau lleiaf amddifadus, ac un o'r awdurdodau 
llai poblog.  Dywedodd Rheolwr y Grŵp Datblygu wrth y Cyngor fod Sir Fynwy mewn 
lleoliad strategol, ac y rhagwelir y ceir pwysau i sicrhau twf yn y sir. Cadarnhaodd yr 
Arweinydd ei bod hi'n debygol y ceir pwysau sylweddol ar Sir Fynwy i ddatblygu, a 
nododd y byddai pob awdurdod yn cael ei gynrychioli ar y Panel gan un aelod, gyda 
gweledigaeth gyffredin ac uchelgeisiol ar gyfer y Rhanbarth.        

PENDERFYNWYD:            Bod y Cyngor:

(1) Yn cytuno ar gynnwys yr adroddiad a chytuno y dylid awdurdodi'r Awdurdod Cyfrifol i 
gyflwyno'r Cynnig am Gynllun Datblygu Strategol ar gyfer Prifddinas-ranbarth 
Caerdydd i'r Gweinidog ar ran y 10 Awdurdod Cynllunio Lleol yn y rhanbarth.

(2) Yn cytuno mai Cyngor Bro Morgannwg a ddylai fod yn Awdurdod Cyfrifol ar gyfer 
Cynllun Datblygu Strategol Prifddinas-ranbarth Caerdydd.

(3) Yn cytuno y dylai'r Ardal Cynllunio Strategol gynnwys y 10 ardal Awdurdod Cynllunio 
Lleol ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd, fel y dangosir ar y map yn Atodiad A yr 
adroddiad.

(4) Yn cytuno y dylai swyddogion perthnasol ymgysylltu â Llywodraeth Cymru i ddrafftio 
Rheoliadau'r Cynllun Datblygu Strategol, er mwyn sicrhau'r trefniadau llywodraethu 
a ganlyn ar gyfer y CDS a'r Panel Cynllunio Strategol:

(i) Y bydd y Panel Cynllunio Strategol yn cynnwys 10 Aelod, un o 
bob Awdurdod Lleol cyfansoddol, ac y dylai pwysoliad y 
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pleidleisiau ar gyfer pob Awdurdod Lleol cyfansoddol fod yn 
seiliedig ar boblogaeth ac arwynebedd daearyddol yr awdurdod 
hwnnw, fel a ganlyn:

Awdurdod Lleol Nifer yr Aelodau ar 
y Panel Cynllunio 
Strategol 

Pwysoliad y 
Bleidlais ar gyfer yr 
ALl Cyfansoddol 

Blaenau Gwent 1 1 
Pen-y-bont ar Ogwr 1 2 
Caerffili 1 3 
Caerdydd 1 5 
Merthyr Tudful 1 1 
Sir Fynwy 1 3 
Casnewydd 1 2 
Rhondda Cynon Taf 1 3 
Torfaen 1 1 
Bro Morgannwg 1 2 
Cyfanswm 10 23 
Aelodau Panel 
Enwebedig heb 
bleidlais 

5 Amh.

(ii) Y bydd y Cynghorau cyfansoddol yn cael eu cynnwys drwy broses 
ymgynghori flaenorol fel y nodir yn Ffigur 1 a bydd y Panel 
Cynllunio Strategol yn rhoi sylw llawn i sylwadau'r Cynghorau 
cyfansoddol; 

(iii) Y bydd angen cworwm o 70% o Aelodau a chanddynt bleidlais ar 
y Panel Cynllunio Strategol ar gyfer penderfyniadau a wneir gan y 
Panel ynghylch y Cynllun Datblygu Strategol, ac y bydd angen 
pleidlais gan fwyafrif o 70% mewn cyfarfod cworwm ar gyfer 
penderfyniadau.

(5) Yn cytuno i sefydlu Panel Cynllunio Strategol Dros Dro cyn sefydlu'r Panel Cynllunio 
Strategol yn ffurfiol ac mai'r Aelod Cabinet Cymunedau a ddylai gael ei enwebu fel 
Aelod i gynrychioli'r Cyngor ar y Panel Cynllunio Strategol Dros Dro, ac y dylid rhoi 
awdurdod dirprwyedig iddo wneud penderfyniadau cychwynnol ynghylch paratoi'r 
CDS (gyda phleidlais wedi'i phwysoli'n unol â'r tabl yn Argymhelliad 6(i)), ac wedi 
hynny ar y Panel Cynllunio Strategol. 

6) Yn cytuno, os na fydd yr Aelod hwnnw yn gallu eistedd ar y Panel Cynllunio 
Strategol Dros Dro mwyach, y dylid rhoi pwerau dirprwyedig i'r Prif Weithredwr, ar ôl 
ymgynghori ag Arweinydd y Cyngor, i enwebu Aelod newydd i gynrychioli'r Cyngor 
ar y Panel Cynllunio Strategol Dros Dro a'r Panel Cynllunio Strategol. 

(7) Yn cytuno y dylid sefydlu Tîm Swyddogion Cynllun Datblygu Strategol Rhanbarthol i 
fynd rhagddo i baratoi'r Cynllun Datblygu Strategol i'w benodi, ac y dylai cynrychiolwyr 
o'r Panel Cynllunio Strategol Dros Dro benodi aelodau i'r Tîm hwnnw, gyda chefnogaeth 
adnoddau dynol briodol gan yr Awdurdod Cyfrifol. 

(8) Yn cytuno y dylid rhannu'r gost o baratoi'r Cynllun Datblygu Strategol ar draws y 10 
Awdurdod yn ôl cost gyfrannol, ar sail nifer y pleidleisiau cynrychioliadol ar y Panel 
Cynllunio Strategol, a adolygir yn flynyddol, ac y dylid talu cyfraniad cychwynnol o 
£50,005 i dalu'r costau cychwynnol sy'n debygol o gael eu hachosi yn y flwyddyn 
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ariannol hon 2019/20, fel y dangosir uchod, oni cheir cyllid o Ffynonellau Llywodraeth 
Cymru.       
        

363. ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018-19

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro Adroddiad Blynyddol 
2018-19 y Cyngor.  Roedd y Cynllun yn diffinio 40 ymrwymiadau er mwyn cyflawni'r tri 
amcan lles ac yn nodi 58 o ddangosyddion a oedd yn canolbwyntio ar ganlyniadau ar 
gyfer blwyddyn ariannol 2018-19.  Dywedodd fod y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 
yn nodi sut y byddai'n gwneud y defnydd gorau o'i adnoddau i gefnogi cyflawni'r 
amcanion lles a'r dyletswyddau statudol, gan gynnwys rheoli pwysau a risgiau ariannol 
dros y pedair blynedd nesaf. 

Dywedodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 fod yr adroddiad Blynyddol yn 
gwerthuso'r graddau y llwyddodd y Cyngor i gyflawni ei ymrwymiadau a'r canlyniadau a 
gynlluniwyd ganddo ar gyfer y flwyddyn ariannol, gan ddefnyddio ei fesuriadau o 
lwyddiant a thystiolaeth arall. Ar y cyfan, dywedodd fod y Cyngor wedi perfformio'n dda 
yn 2018-19, ac o'r 40 o ymrwymiadau, llwyddwyd i gwblhau 35 ohonynt yn llwyddiannus, 
a chyrraedd cerrig milltir y rhan fwyaf o'r 5 a oedd yn weddill. Dywedodd y Pennaeth 
Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro wrth y Cyngor fod y Cynllun Corfforaethol wedi 
nodi 58 o ddangosyddion i fesur llwyddiant, a bod 37 o ddangosyddion yn unol â'r 
targed, 9 yn llai na 10% oddi wrth y targed, a 10 dros 10% oddi wrth y targed. Dywedodd 
nad yw'r data ar gyfer yr holl ddangosyddion ar gael, ac felly na ellir cymharu 
perfformiad y Cyngor â'r perfformiad cenedlaethol.  Yn yr adran 'Sut ydyn ni'n 
cymharu?', dangosir perfformiad mewn dangosyddion a gyhoeddwyd hyd yma, ac sydd 
ar gael ar wefan 'Mylocalcouncil'. 

Gofynnodd aelod o'r Cyngor faint o aelodau staff cyfwerth ag amser llawn sy'n cael eu 
cyflogi gan y Cyngor ac mewn ysgolion.  Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Addysg a 
Chymorth i Deuluoedd fod 3,000 o aelodau staff yn cael eu cyflogi mewn ysgolion.  
Dywedodd y Prif Weithredwr wrth y Cyngor fod gan y Cyngor 5,800 o gyflogeion. 

Gofynnodd aelod o'r Cyngor a ellid gosod targed mwy heriol ar gyfer defnyddio eiddo 
gwag o'r newydd. Dywedodd yr aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol y 
byddai'n darparu'r wybodaeth am y targed ar gyfer defnyddio eiddo gwag o'r newydd 
wedi i'r Swyddog Eiddo gwag gael ei benodi.

PENDERFYNWYD:        Bod y Cyngor yn cymeradwyo Adroddiad Blynyddol 2018-19.        
      

364. NEWIDIADAU ARFAETHEDIG I STRWYTHUR RHEOLI'R JNC

Gofynnodd y Prif Weithredwr am gymeradwyaeth i ddiwygio strwythur yr uwch reolwyr 
ac i gychwyn ymgynghoriad ffurfiol â swyddogion perthnasol y JNC ynghylch y strwythur 
a gynigir.

Hysbysodd y Cyngor fod strwythur cyflogau a graddfeydd newydd wedi cael ei 
gymeradwyo ym mis Tachwedd 2017, lle ychwanegwyd haenau ychwanegol at y raddfa 
gyflogau bresennol, i greu mwy o hyblygrwydd o fewn y strwythur. Gwnaed hyn er mwyn 
ymateb i heriau'r dyfodol, ac fel bod y Cyngor yn gallu ymateb yn well i rymoedd y 
farchnad a gwella cyfraddau recriwtio a chadw. Ym mis Chwefror 2018, cymeradwyodd 
y Cyngor sawl newid i strwythur uwch reoli'r JNC. Roedd hyn yn cynnwys dileu'r 
Pennaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Trefniadol, cael gwared â swydd Pennaeth 
Gwasanaeth yn y Gyfarwyddiaeth Cymunedau a dileu swydd flaenorol y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol yn y Gyfarwyddiaeth Weithredol a Phartneriaethau. Canlyniad y 
newidiadau oedd diwygio'r strwythur rheoli yn y Gyfarwyddiaeth Cymunedau a chreu 
Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr. 
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Adroddodd y Prif Weithredwr y cafwyd newidiadau pellach i'r uwch dîm rheoli, gydag 
ymadawiad y Prif Weithredwr blaenorol ym mis Rhagfyr 2018, a phenodiad y 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau blaenorol i swydd y Prif Weithredwr ym mis 
Ionawr 2019, dros dro i ddechrau ac wedyn yn barhaol ym mis Mai 2019.  Dywedodd fod 
hyn wedi golygu mai dros dro yn bennaf oedd y trefniadau a gafwyd yn ystod y cyfnod 
hwn er mwyn rheoli'r Gyfarwyddiaeth Cymunedau ac ar gyfer y Pennaeth Cyllid a 
Pherfformiad (a Swyddog Adran 151). Drwy'r trefniadau dros dro llwyddwyd i sicrhau 
bod gwasanaethau'n parhau i gael eu cynnal yn foddhaol dros y cyfnod hwn, ond roedd 
hi'n glir nad oedd y trefniadau hynny'n gynaliadwy dros y tymor hir, a bod angen 
trefniadau parhaol i sicrhau bod gan y Cyngor y capasiti a'r gwytnwch i ymateb i'r heriau 
niferus o'i flaen yn y dyfodol. Roedd yr heriau hyn yn cynnwys gostyngiadau mawr i'r 
gyllideb ac agenda o newid sylweddol er mwyn helpu i sicrhau bod modd cynnal 
gwasanaethau cyhoeddus a'u bod yn addas i'r diben.  Er mwyn sicrhau sefydlogrwydd 
yn y Gyfarwyddiaeth Cymunedau, dywedodd wrth y Cyngor y byddai proses yn cael ei 
chynnal yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) 2006 (fel 
y'u diwygiwyd) i benodi i swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol. 

Adroddodd am gynnig y dylid ailddynodi swydd gyfredol y Pennaeth Cyllid a 
Pherfformiad (a swyddog adran 151), sydd yn wag ar hyn o bryd, yn Brif Swyddog 
Cyllid, Perfformiad a Newid.  Byddai deilydd y swydd yn dal i adrodd yn uniongyrchol 
wrth y Prif Weithredwr yn rhan o Gyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr ac yn ysgwyddo 
cyfrifoldeb ychwanegol i alinio adnoddau ariannol y Cyngor a'i rhaglen newid 
corfforaethol. Dywedodd ei bod hi'n ymrwymiad statudol i'r Cyngor enwebu Swyddog 
Adran 151, a'i bod yn hanfodol penodi unigolyn i'r swydd.  Hysbysodd y Cyngor am y 
cynnig y dylid defnyddio'r ystod cyflog £91,121 i £97,469 ar gyfer rôl y Prif Swyddog 
Cyllid, Perfformiad a Newid.  Byddai'r rôl yn cynnwys cyfrifoldeb dros y Pennaeth 
Partneriaethau cyfredol, sy'n cynnwys TG, trawsnewid digidol, rheoli rhaglenni a 
gwasanaethau cwsmer. 

Yn dilyn adolygiad o Adnoddau Dynol a Datblygu Trefniadol, adroddodd hefyd am 
gynnig y dylai'r gwasanaeth hwnnw adrodd wrth y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Rheoleiddio, ac y dylai'r swydd honno gael ei hailddynodi'n Brif Swyddog Gwasanaethau 
Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddio. Nid oedd unrhyw newid i raddfa'r swydd hon, 
a byddai'n parhau i adrodd yn uniongyrchol wrth y Prif Weithredwr yn rhan o 
Gyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr. Yn unol ag adran 143A o Fesur Llywodraeth Leol 
(Cymru) 2011, mae'n ofynnol i Gynghorau ofyn barn Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol ynghylch newidiadau i gyflogau prif swyddogion.  Bydd y 
Panel hwnnw yn ystyried y cynigion yn ei gyfarfod nesaf ar 25 Hydref 2019.

PENDERFYNWYD:           Bod y Cyngor:

1) Yn cymeradwyo'r cynnig i ailddynodi'r Pennaeth Cyllid a Pherfformiad presennol 
yn Brif Swyddog Cyllid, Perfformiad a Newid;

2) Awdurdodi'r Prif Weithredwr i gychwyn ymgynghoriad ffurfiol â swyddogion JNC 
perthnasol yng Nghyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr; 

3) Awdurdodi'r Prif Weithredwr i bennu'r strwythur terfynol ac i benodi unigolion i'r 
strwythur hwnnw yn unol â gweithdrefnau'r Cyngor ar gyfer recriwtio Swyddogion 
JNC.

365. Y DIWEDDARAF AM Y RHAGLEN GYFALAF - CHWARTER 2 2019-20

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog 151 Dros Dro adroddiad i gydymffurfio â 
gofyniad Cod Cyllid Cyfalaf Darbodus 2018 y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
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Chyfrifyddiaeth; rhoddodd y newyddion diweddaraf am Raglen Gyfalaf 2019-20 ar 30 
Medi 2019; gofynnodd am gymeradwyaeth ar gyfer rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 
*** yfer 2019-20 hyd 2028-29, ac i'r Cyngor nodi'r Dangosyddion Darbodus a'r 
Dangosyddion Eraill a ragamcanwyd ar gyfer 2019-20. 

Adroddodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog 151 Dros Dro fod Rheoliadau Awdurdod Lleol 
(Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 2003, fel y cawsant eu diwygio, yn cynnwys 
darpariaethau manwl ar gyfer rheolaethau cyllid cyfalaf a chyfrifyddu, gan gynnwys y 
rheolau ar ddefnyddio derbyniadau cyfalaf, a'r hyn y dylid ei drin fel gwariant cyfalaf.  Yn 
ogystal â hynny, mae'r Cyngor yn rheoli ei weithgareddau Rheoli Trysorlys a Chyfalaf yn 
unol â chanllawiau cysylltiedig.  Yn ôl y Cod Darbodus ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn 
Awdurdodau Lleol mae'n ofynnol i Awdurdodau Lleol sefydlu Strategaeth Gyfalaf sy'n 
dangos bod yr awdurdod yn gwneud penderfyniadau ynghylch gwario a buddsoddi 
cyfalaf yn unol ag amcanion gwasanaethau, a'i fod yn rhoi ystyriaeth briodol i 
stiwardiaeth, sicrhau gwerth am arian, darbodusrwydd, cynaliadwyedd a 
fforddiadwyedd. 

Adroddodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro fod y Cyngor, ar 20 
Chwefror 2019, wedi cymeradwyo rhaglen gyfalaf, a gafodd ei diweddaru ar 24 
Gorffennaf 2019.  Dywedodd fod y rhaglen ddiwygiedig ar gyfer 2019-20 yn cynnwys 
cyfanswm o £38.133m. Defnyddir adnoddau'r Cyngor i dalu £18.504m o'r swm hwn, ac 
adnoddau allanol i dalu'r £19,629 sy'n weddill.  Rhoddodd grynodeb o'r sefyllfa fesul 
Cyfarwyddiaeth, a'r rhagdybiaethau cyllido cyfredol ar gyfer rhaglen gyfalaf 2019-20.  
Rhoddodd fanylion am y gwariant a ragamcanwyd ar gynlluniau unigol o fewn y rhaglen, 
o gymharu â'r gyllideb a oedd ar gael.  Roedd nifer o gynlluniau wedi'u nodi'n gynlluniau 
yr oedd angen arian llithriant ar eu cyfer yn y blynyddoedd nesaf. Yn chwarter 2, 
cyfanswm yr arian llithriant a geisiwyd oedd £18,858 miliwn, yn gysylltiedig â'r canlynol:

 Rhesymoli Depo (£7.802m)
 Rhaglen Amnewid Fflyd (£1.672m)
 Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (£0.543m) 
 Adleoli Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (£ 1.292m)
 Cryfhau Pont Briffordd / Ail-wynebu Cerbytffordd (£3.583m)
 Cronfa Rheoli Asedau Cyfalaf (£0.8m)
 Strategaeth Arbedion Ynni Landlordiaid Corfforaethol (£0.585m)

Adroddodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro fod nifer o gynlluniau 
newydd wedi'u hariannu'n allanol wedi cael eu cymeradwyo, a bod y rheiny wedi'u 
hymgorffori yn y rhaglen gyfalaf:

 Canolfan Gymunedol - Ysgol Gyfun Brynteg
 Parc Rhanbarthol y Cymoedd - Bryncarw a Pharc Slip
 Rhwydwaith Gwres Caerau
 Grant Ysgogi Economaidd

Rydym yn disgwyl cadarnhad ynghylch cyllid allanol ar gyfer nifer o gynlluniau o fewn y 
rhaglen gyfalaf, ac ar ôl cael gwybod am y cyllid sydd wedi'i gymeradwyo, mae'n bosibl y 
bydd angen ailbroffilio rhai o'r cynlluniau.  

Adroddodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro hefyd ar waith monitro 
Dangosyddion Darbodus a Dangosyddion Eraill ar gyfer 2019-20.  Bwriedir i'r 
Strategaeth Cyfalaf a gymeradwywyd ym mis Chwefror 2019 roi trosolwg o'r modd y 
mae gwariant cyfalaf, cyllid cyfalaf a gweithgarwch rheoli trysorlys yn cyfrannu at 
ddarparu gwasanaethau, a rhoi trosolwg o'r modd y rheolir risg gysylltiedig â'r 
goblygiadau o ran cynaliadwyedd i'r dyfodol. Cafodd nifer o ddangosyddion darbodus eu 
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cynnwys a'u cymeradwyo gan y Cyngor yn unol â gofynion y Cod Darbodus. Mae'n 
ofynnol i'r Prif Swyddog Cyllid sefydlu gweithdrefnau i fonitro perfformiad yn erbyn yr holl 
ddangosyddion darbodus sy'n edrych i'r dyfodol, a'r gofyniad a bennwyd.  Manylodd ar y 
dangosyddion gwirioneddol ar gyfer 2018-19, y dangosyddion a amcangyfrifwyd ar gyfer 
2019-20 a nodwyd yn Strategaeth Cyfalaf y Cyngor, a'r dangosyddion a ragamcanwyd 
ar gyfer 2019-20 ar sail y Rhaglen Gyfalaf ddiwygiedig, sy'n dangos bod y Cyngor yn 
gweithredu'n unol â'r terfynau cymeradwy. 

Adroddodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro fod y Strategaeth Cyfalaf 
hefyd yn ei gwneud hi'n ofynnol i fonitro buddsoddiadau rheoli nad ydynt yn gysylltiedig 
â'r trysorlys a rhwymedigaethau eraill hirdymor.  Dywedodd fod gan y Cyngor bortffolio 
presennol o fuddsoddiadau sydd wedi'i seilio'n llwyr yn y Fwrdeistref Sirol, a hynny'n 
bennaf yn y sectorau swyddfa a diwydiannol. Caiff ffrydiau incwm eu gwasgaru rhwng 
buddsoddiadau swyddfa sengl ac aml-osod ym Mharc Gwyddoniaeth Pen-y-bont ar 
Ogwr, y stadau diwydiannol aml-osod a'r buddsoddiadau rhent tir rhydd-ddaliadol. 
Cyfanswm gwerth yr Eiddo Buddsoddi oedd £4.635 miliwn ar 31 Mawrth 2019.  
Hysbysodd y Cyngor ei fod wedi cymeradwyo £1 miliwn yn flaenorol o fewn y rhaglen 
gyfalaf i brynu asedau buddsoddi, ac wedi gwario £520,000 i brynu adeilad swyddfa sy'n 
cynhyrchu incwm rhent o £56,000 y flwyddyn, neu ychydig dros 9% o enillion ar y 
buddsoddiad.  Mae £480,000 arall ar gael o fewn y rhaglen gyfalaf, ond hyd yma nid 
ydym wedi canfod unrhyw opsiynau addas yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr a fyddai'n creu 
enillion rhesymol ar lefel dderbyniol o risg. Dywedodd ei bod hi'n bosibl y byddai'r 
Cyngor yn dymuno ehangu ei bortffolio o eiddo buddsoddi yn dyfodol, ac os hynny 
byddai angen iddo adolygu'r meini prawf a'r strategaeth buddsoddi, ond byddai hynny'n 
cael ei wneud ar sail risg. Hysbysodd y Cyngor fod ganddo nifer o Rwymedigaethau 
Hirdymor eraill, wedi'u cynnwys yn y Strategaeth Gyfalaf, sef y Fenter Cyllid Preifat; 
Benthyciad Cwm Llynfi a Benthyciad Salix. 

Gofynnodd aelod o'r Cyngor pam nad oedd arian yn cael ei wario ar Drosglwyddo 
Parciau/Pafiliynau/Canolfannau Cymuned fel Asedau Cymunedol. Dywedodd y 
Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro y byddai'n rhoi gwybodaeth i esbonio 
am y diffyg gwariant ar Drosglwyddo Parciau/Pafiliynau/Canolfannau Cymuned fel 
Asedau Cymunedol yn 2019/20

Gofynnodd aelod o'r Cyngor pam y bu llithriant yng nghynllun Estyn Mynwent Porthcawl. 
Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'n rhoi gwybodaeth i esbonio'r llithriant yng 
nghynllun Estyn Mynwent Porthcawl. 

Gofynnodd aelod o'r Cyngor a fyddai cyllid ar gyfer Rhwydwaith Gwres Caerau yn cael 
ei golli yn sgil ymadawiad y DU â'r UE. Dywedodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 
151 Dros Dro fod llythyr cynnig wedi'i dderbyn ac y byddai'r cyllid ar gyfer y cynllun yn 
cael ei anrhydeddu. 

PENDERFYNWYD:            Bod y Cyngor:

 yn nodi Rhaglen Gyfalaf y Cyngor ar gyfer 2019-20 ar gyfer y cyfnod hyd 30 
Medi 2019;

 yn cymeradwyo'r Rhaglen Gyfalaf ddiwygiedig; 
 yn nodi'r Dangosyddion Darbodus a'r Dangosyddion Eraill ar gyfer 2019-20.

366. RHEOLI'R TRYSORLYS - ADRODDIAD HANNER BLWYDDYN 2019-20

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro a Swyddog Adran 151 adroddiad. Pwrpas yr 
adroddiad oedd cydymffurfio â gofyniad Rheoli Trysorlys mewn Gwasanaethau 
Cyhoeddus: Cod Ymarfer (y Cod) y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth, sef rhoi trosolwg o weithgareddau trysorlys yn rhan o adolygiad canol 
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blwyddyn. adrodd ar y Dangosyddion Rheoli Trysorlys a ragamcanwyd ar gyfer 2010-20 
a gofyn am gymeradwyaeth ar gyfer gweithgareddau Rheoli Trysorlys yn y cyfnod 1 
Ebrill 2019 hyd 30 Medi 2019.

Adroddodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro mai Rheoli Trysorlys yw'r 
rheolaeth ar lifoedd arian, benthyciadau a buddsoddiadau'r Cyngor, a'r risgiau 
cysylltiedig.  Mae'r Cyngor yn agored i risgiau ariannol, gan gynnwys colli arian a 
fuddsoddwyd ac effaith cyfraddau llog newidiol ar refeniw.  Cyflawnir gwaith rheoli risg 
Trysorlys y Cyngor oddi mewn i fframwaith Rheoli Trysorlys mewn Gwasanaethau 
Cyhoeddus: Cod Ymarfer 2017 y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth (Cod CIPFA). Yn ôl y Cod mae'n ofynnol i'r Cyngor gymeradwyo 
Strategaeth Rheoli Trysorlys (SRhT) cyn dechrau pob blwyddyn ariannol.  Mae 
Arlingclose yn cynghori'r Cyngor ynghylch rheoli trysorlys.

Adroddodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro fod y farn ynghylch 
cyfraddau llog a gafwyd yn SRhT y Cyngor ar gyfer 2019-20 yn seiliedig ar farn 
swyddogion, ar sail rhagolygon gan Arlingclose. Pan luniwyd SRhT 2019-20 ym mis 
Ionawr 2019, oherwydd y cyfnod byr a ragwelwyd i ddod i gytundeb ymadael yn 
gysylltiedig â Brexit, a'r posibilrwydd o gyfnod estynedig o ansicrwydd yn sgil hynny, 
senario achos canolog Arlingclose oedd rhagweld 0.25% o gynnydd yng Nghyfradd y 
Banc yn ystod 2019-20 a fyddai'n codi cyfraddau llog swyddogol y DU i 1.00% erbyn mis 
Rhagfyr 2019.  Dechreuodd Cyfradd y Banc y flwyddyn ariannol ar 0.75%, ac yn ôl y 
rhagolygon cyfredol bydd yn parhau ar y lefel hon ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol.

Rhoddodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro grynodeb o'r sefyllfa o ran 
buddsoddiadau a dyledion allanol ar 30 Medi 2019, sef bod y Cyngor yn dal £96.87m o 
fenthyciadau hirdymor allanol a £43.75m o fuddsoddiadau. Tynnodd sylw at y 
strategaeth fenthyca a'r alldro a ragfynegai y byddai angen i'r Cyngor fenthyca £16m yn 
2019-20.  Ni fyddai angen unrhyw fenthyciadau hirdymor yn 2019-20, gan fod grantiau 
ychwanegol wedi'u derbyn yn chwarter olaf 2018-19, ac yn sgil newid i'r rhaglen gyfalaf 
ar gyfer 2019-20.  Rhoddodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro 
grynodeb o'r strategaeth a'r alldro fuddsoddi gan esbonio mai'r prif amcanion yn ystod 
2019-20 oedd cadw cyfalaf yn ddiogel; cynnal hylifedd cyllid fel bo modd cael gafael ar 
gyllid ar gyfer gwariant angenrheidiol, ac er mwyn sicrhau'r enillion ar fuddsoddiadau 
sy'n gymesur â lefelau diogelwch a hylifedd priodol.  Balans buddsoddiadau ar 30 Medi 
2019 oedd £43.75m  Rhoddodd grynodeb o'r proffil buddsoddi o 1 Ebrill hyd 30 Medi 
2019; y dangosydd Rheoli Trysorlys ar gyfer Prif Symiau a fuddsoddwyd am gyfnodau 
hwy na blwyddyn, a sefyllfa buddsoddiadau hirdymor. 

Gofynnodd aelod o'r Cyngor a roddwyd ystyriaeth i fodelau buddsoddi amgen a ffafrir 
gan awdurdodau lleol eraill. Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros 
Dro fod nifer o fentrau buddsoddi ar gael, ac mai ystyriaeth gyntaf y Cyngor bob tro fydd 
diogelu arian cyn sicrhau enillion, ond mae'r Cyngor yn archwilio gwahanol fentrau a 
modelau. 

Cwestiynai aelod o'r Cyngor y strategaeth o fenthyca arian i awdurdodau lleol eraill. 
Dywedodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog Adran 151 Dros Dro fod benthyciadau rhwng 
awdurdodau lleol yn cael eu cydnabod fel dull diogel o fuddsoddi. 

PENDERFYNWYD:                  Bod y Cyngor:-

(1) Yn cymeradwyo gweithgareddau rheoli'r trysorlys ar gyfer y cyfnod 1 
Ebrill 2019 hyd 30 Medi 2019;

(2) Yn nodi'r Dangosyddion Darbodus a Rheoli Trysorlys ar gyfer 2019-20 yn 
erbyn y rhai a gymeradwywyd yn Strategaeth Rheoli Trysorlys 2019-20.
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367. NEWID AELODAETH PWYLLGORAU, RHAGLEN GYFARFODYDD A PHWYLLGOR 
TROSOLWG A CHRAFFU CYFUN

Gofynnodd y Swyddog Monitro am gymeradwyaeth i dderbyn enwebiadau a phenodi 
Cynghorwyr i wasanaethu ar y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn sgil newidiadau 
diweddar a oedd yn effeithio ar y Grŵp Ceidwadol, nad ydynt yn effeithio ar gydbwysedd 
gwleidyddol y Cyngor; cymeradwyo Pwyllgor Trosolwg a Chraffu cyfun i ystyried y 
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (SATC) a chymeradwyo rhaglen arfaethedig o 
gyfarfodydd i ystyried y SATC.

Roedd y Cynghorydd Webster yn dymuno cofnodi ei diolch i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Addysg a Chymorth i Deuluoedd a'r Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio am y gefnogaeth 
ragorol a gafodd fel Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc 1. Bu cyflawni'r rôl yn 
fraint iddi, a diolchodd i'r Cyngor am y cyfle hwnnw. Diolchodd y Cynghorydd Webster i'r 
Swyddogion Craffu am eu cymorth, eu cyngor a'u harweiniad gwerthfawr yn ystod ei 
chyfnod fel Cadeirydd. 

PENDERFYNWYD:           Bod y Cyngor:      

(1) yn derbyn enwebiadau ac yn penodi'r Cynghorwyr i wasanaethu ar y Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu ac ar y Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned yn sgil 
newidiadau diweddar a oedd yn effeithio ar y Grŵp Ceidwadol, fel yr amlinellwyd 
ym mharagraff 4.1 yr adroddiad;

(2) yn derbyn enwebiad ac yn ethol y Cynghorydd T Giffard, Cadeirydd Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu 1, fel yr amlinellwyd ym mharagraff 4.2 yr adroddiad;

(3) yn cymeradwyo'r newidiadau arfaethedig i'r rhaglen o gyfarfodydd, fel yr 
amlinellwyd ym mharagraff 4.4 yr adroddiad; 

(4) yn cymeradwyo, os ceir unrhyw newidiadau pellach i ddyddiadau'r setliadau 
llywodraeth leol terfynol ar gyfer 2020/21, y dylid dirprwyo awdurdod i newid 
dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgorau hyn i'r Swyddog Monitro, mewn 
ymgynghoriad â'r Prif Weithredwr, y Swyddog Adran 151 ac Arweinwyr y 
Grwpiau. 

(5) yn cymeradwyo ffurfio Pwyllgor Trosolwg a Chraffu cyfun, sy'n cynnwys aelodau 
o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol a'r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 
Pwnc 1, 2 a 3 i ystyried y SATC; 

(6) yn nodi y byddai cyfarfod y Cabinet a drefnwyd ar gyfer 11 Chwefror 2020 
bellach yn cael ei gynnal ar 25 Chwefror 2020.

368. DERBYN Y CWESTIWN CANLYNOL GAN:

Cwestiwn gan y Cynghorydd A Hussain i'r Aelod Cabinet y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Bu cynnydd yn nifer y pant hŷn a chanddynt anghenion mwy cymhleth sy'n cael eu 
derbyn i ofal.

A allai'r Aelod Cabinet roi gwybod i'r Cyngor faint o'r plant hynny sy'n derbyn gofal yma 
ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac a allai hefyd roi disgrifiad bras o'u lleoliad?

Ymateb yr Aelod Cabinet 
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Er bod nifer y plant dan ofal yng Nghymru wedi cynyddu dros y pedair blynedd diwethaf, 
mae cyfran y plant dros 10 oed wedi parhau'n sefydlog (52.22% yn 2014 a 52.85% yn 
2018). 

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn gyffredinol, mae'r boblogaeth o Blant Dan Ofal wedi 
gostwng o 412 yn 2014 i 381 yn 2019. Mae'r gyfran o blant dros 10 oed wedi parhau'n 
weddol sefydlog - 51% yn 2014 o gymharu â 54.1% yn 2019, sydd yn agos at y proffil 
cenedlaethol. 

Caiff rhai plant eu lleoli mewn darpariaeth breswyl y tu allan i'r awdurdod, neu gydag 
Asiantaethau Maethu Annibynnol, ac i gydnabod hyn mae ein Rhaglen Ailfodelu wedi 
rhoi'r flaenoriaeth i ddatblygu ein darpariaeth breswyl fewnol a'n gwasanaethau maethu 
ymhellach er mwyn inni allu bodloni'r angen hwnnw'n well a lleoli plant yn lleol ac yn 
fewnol, lle bo modd. Ers 2014, mae nifer y plant yn y grŵp oedran hwn a leolir gyda 
gofalwyr maeth mewnol wedi cynyddu o 95 yn 2014 i 118 yn 2019 (o gymharu â 
gostyngiad o 80 i 47 yn y nifer a leolwyd gydag Asiantaethau Maethu Annibynnol), ac fe 
ostyngodd y nifer a leolwyd mewn darpariaeth breswyl annibynnol o 13 yn 2014 i 5 yn 
2019. 

Gofynnodd y Cynghorydd Hussain gwestiwn atodol - o wybod bod mwy o arian 
trethdalwyr yn cael ei wario ar hanner y plant hyn sydd wedi'u lleoli gydag asiantaethau 
annibynnol, sut mae'r Cyngor yn olrhain eu cynlluniau a'u hasesiadau iechyd?  A pha 
mor aml fydd yr asiantaethau hyn yn cael eu hadolygu a'u harolygu, a beth yw cyfanswm 
yr arian a delir i asiantaethau annibynnol.  

Barnodd y Maer nad oedd y cwestiwn atodol yn unol â'r drefn, gan nad oedd yn 
berthnasol i'r cwestiwn a ofynnwyd yn wreiddiol. Dywedodd wrth y Cynghorydd Hussain 
y dylai gyflwyno ei gwestiwn i gyfarfod nesaf y Cyngor.

369. EITEMAU BRYS

Nid oedd unrhyw eitemau brys.

Daeth y cyfarfod i ben am 17:04
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BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL

REPORT TO COUNCIL

20 NOVEMBER 2019

REPORT OF THE INTERIM HEAD OF FINANCE AND SECTION 151 OFFICER

2020-21 COUNCIL TAX BASE

1. Purpose of Report.

1.1 The purpose of this report is to provide Council with details of the council tax 
base and estimated collection rate for 2020-21.

2. Connection to Corporate Improvement Plan/Other Corporate Priority

2.1 This report assists in the achievement of the following 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. 

2.2 The council tax base determines the amount of council tax which can be raised 
to fund the Council’s budget. The budget strategy is an integral part of the 
Corporate Planning process. 

3. Background.

3.1 Under the Local Government Finance Act 1992 and the local Authorities 
(Calculation of Council tax base) (Wales) Regulations 1995, as amended, the  
Council is required to set the Council Tax Base upon which council tax is 
levied by the authority and other precepting bodies, for the following financial 
year, prior to 31st December each year. This information is required by the 
Welsh Government to allocate the Revenue Support Grant (RSG) to local 
authorities and by the Council to calculate the council tax required to fund the 
2020-21 budget.

3.2      The Council Tax Base is the measure of the relative taxable capacity of     
different areas within the County Borough and is calculated in accordance with 
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prescribed rules. Every domestic property in the County Borough has been 
valued by the Valuation Office. Once valued, properties are allocated one of 
nine valuation bands (Bands A to I). Each band is multiplied by a given factor 
to bring it to the Band D equivalent as set out in the table below:

Valuation 
Band

Tax 
Proportion

Percentage 
of Band D

A 6/9 67%
B 7/9 78%
C 8/9 89%
D 9/9 100%
E 11/9 122%
F 13/9 144%
G 15/9 167%
H 18/9 200%
I 21/9 233%

3.3 The Tax Base represents the number of chargeable dwellings in the area 
expressed as Band D equivalents, taking into account the total number of 
exemptions, discounts and disabled band reductions, with the net Tax Base 
calculated by taking account of the Council’s estimated collection rate. Council 
tax is measured in ‘Band D’ equivalents as the standard for comparing council 
tax levels between and across local authorities. 

 
4. Current situation / proposal.

4.1 The gross estimated Council Tax Base for 2020-21 is 55604.38 Band D 
equivalent properties and the estimated collection rate is 98%. The net council 
tax base is, therefore, 54492.29. 

4.2 The Council Tax Base is provided to Welsh Government and is used as part of 
the distribution of the Revenue Support Grant in the Local Government 
Revenue Settlement. In order to ensure consistency across Wales no account 
is taken of Councils’ assumptions about collection rates. For the purpose of 
distributing RSG, collection rates are assumed to be 100 per cent. The amount 
of Council Tax due for a dwelling in Band D is calculated by dividing the annual 
budget requirement to be funded by taxpayers by the Council Tax Base. A set 
formula is then used to calculate the liability for the remaining eight Bands.

4.3     The council tax element of the Council’s budget requirement will be based on 
the net council tax base of 54492.29. Although the Council calculates the Tax 
base for the whole of the county borough, separate calculations are provided 
for each town and community council. This Council Tax Base is used by 
precepting authorities in calculating their own individual precepts. Town and 
community councils base their precepts on the tax base for each town and 
community area and details of these are shown in Appendix A.

5. Effect upon Policy Framework & Procedure Rules.
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5.1 The council tax base is set in accordance with the Policy Framework and 
Budget Procedure Rules.

6. Equality Impact Assessment

6.1 There are no equality implications arising from this report.  

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

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 wellbeing goals/objectives as a result of this 
report.

8. Financial Implications.

8.1 These are outlined in the report.

9. Recommendation.

9.1      Council is recommended:

 to approve the council tax base and collection rate for 2020-21 as 
shown in paragraph 4.1 of this report

 to approve the tax bases for the town and community areas set out in 
Appendix A. 

Gill Lewis
Interim Head of Finance and Section 151 Officer
11 November 2019

Contact Officers
Helen Rodgers – Revenue Manager
Ext 3194. E-mail: Helen.Rodgers @bridgend.gov.uk

Deborah Exton – Interim Deputy Head of Finance 
Ext 3604. E-mail: Deborah.Exton@bridgend.gov.uk

Background documents

None
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Appendix A

Estimated County Borough Tax Base 2020-21

Community Council Area Total Tax
Base

(No. Band D 
Equivalent 
Properties)

Estimated 
Collection 

Percentage

Net
Tax Base

(No. Band D 
Equivalent 
Properties)

Brackla 4279.17 98% 4193.59
Bridgend 6068.15 98% 5946.79
Cefn Cribbwr 560.61 98% 549.40
Coity Higher 3998.70 98% 3918.73
Cornelly 2640.22 98% 2587.42
Coychurch Higher 348.97 98% 341.99
Coychurch Lower 665.47 98% 652.16
Garw 2341.17 98% 2294.35
Laleston 5058.77 98% 4957.59
Llangynwyd Lower 172.23 98% 168.78
Llangynwyd Middle 1073.27 98% 1051.80
Maesteg 5764.18 98% 5648.89
Merthyr Mawr 153.67 98% 150.60
Newcastle Higher 1776.47 98% 1740.94
Ogmore Vale 2658.61 98% 2605.44
Pencoed 3525.71 98% 3455.19
Porthcawl 8211.91 98% 8047.67
Pyle 2557.67 98% 2506.52
St Brides Minor 2365.26 98% 2317.95
Ynysawdre 1384.17 98% 1356.49

Total County Borough 55604.38 98% 54492.29
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BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL

REPORT TO COUNCIL    

20 NOVEMBER 2019    

REPORT OF THE MONITORING OFFICER

REVIEW OF THE CONSTITUTION AND AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION  

1. Purpose of Report

1.1 The purpose of the report is to present the findings of the Constitution Working Group 
and Democratic Services Committee and to approve the amendments to the 
Constitution.   

2. Connection to Corporate Improvement Plan /  Other Corporate Priorities

2.1 The Constitution governs the operation of the Authority and thereby connects to the 
Corporate Improvement Plan and all Corporate 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, qualications and ambitions of all the 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 The Monitoring Officer received a request from an Elected Member  for  a review of 
the Constitution.  In accordance with Article 15 of the Constitution, the Monitoring 
Officer will monitor and review the operation of the Constitution to ensure that the aims 
and principles of the Constitution are given full effect.   Any changes will need the 
approval of Council based on the recommendations of the Monitoring Officer.  

3.2 The review of the Constitution specifically requested the following to be considered:
 

1) The time period for questions and motions be re-instated at 5 days, now that 
suitable resources are in place to allow timely translation to Welsh;

2) That following the presentations and announcements by Cabinet members, the  
Leader, and Chief Executive, Members be allowed to ask non tabled questions for 
a period of 15 minutes; 
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3) That the three largest opposition groups, be given 3 minutes (taken from 
Development Control Committee 3-minute rule) to make announcements or 
presentations to Council;

4) The timing of Council meetings.

4. Current situation / proposal.             

4.1 The Democratic Services Committee established a cross party Constitution Working 
Group to review the Constitution.  The Working Group met on two occasions and their 
conclusions are set out in bold and italics in paragraphs 4.2 – 4.8 below:

                                       
4.2 Time period for questions and motions  

4.2.1 Research has been undertaken into the time period for the submission of Questions 
on Notice and Motions amongst Welsh local authorities.   

4.2.2 The Working Group considered that the questions need to be published on the 
agendas for Council for reasons of transparency as it could lead to ambiguity if they 
were not published on the agenda.  

4.2.3 In considering the process for questions and motions, the Working Group felt that 
members of the public attending Council or viewing a webcast would not have access 
to the reply of the Cabinet Member and that consideration be given to the Cabinet 
Member reading the response at Council.  The Working Group requested that replies 
to written Questions be sent electronically to Members on the day prior to Council to 
give Members sufficient time to prepare supplementary questions.  As of the last 
meeting of Council, the Democratic Services Team now email replies to Council 
Questions to all Members, in order that they have the opportunity to prepare 
supplementary questions.  Hard copies of the replies to Council Questions are placed 
in the public gallery for members of the public to peruse.    

4.2.4 The Working Group questioned whether efficiencies could be made to the Framework 
in future which could lend itself to the reduction in the number of working days for the 
submission of Council Questions.  The Council operates a National Procurement 
Service Framework of Welsh translators which became effective from 1 November 
2018 and will remain in force until 31 October 2022.  There are 30 suppliers available 
for translation work from English to Welsh on the Framework.  No further translators 
can be added for the duration of the Framework.  

4.2.5 The Working Group recommended that the time period for the submission of 
questions and motions remain at 10 clear working days. The Democratic 
Services Committee further added that there be clearer policing of 
supplementary questions to ensure they are relevant to the original question 
and that they are short and concise.  

4.3 Announcements at Meetings of Council 
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4.3.1 The Working Group in considering announcements made at Council, 
recommended that an amendment be made to the Constitution to re-title the 
Leader’s Report to that of Leader’s Announcements and that the current 
announcements made by the Cabinet be shortened. 

4.4 Replies to Written Questions

4.4.1 A request was made by the Constitution Working Group that research be conducted 
on the practices of other Welsh local authorities as to whether the Leader and 
Cabinet Members read out replies to written Questions at Council.  

4.4.2 The Working Group recommended that all Members of Council receive replies 
to written questions 24 hours prior to the meeting of Council where 
practicable.  The reply will be recorded in the minutes of that meeting of 
Council. 

4.5 Announcements by the 3 Largest Opposition Group Leaders 

4.5.1 The Working Group considered that announcements by Opposition Group 
Leaders could give rise to political statements being made and did not wish to 
pursue announcements being made by the Leaders of the 3 largest Opposition 
Groups.  

4.6 Timing of Council Meetings

4.6.1 The Working Group considered a proposal to amend the timing of meetings of 
Council, in that if a certain percentage of Members had voted for a particular start 
time, then that percentage of Council meetings would start at that time.  It was noted 
that an electronic vote was conducted at Council on 24 July 2019 as to whether or 
not there was an appetite to explore evening meetings.  Of the 45 Members present, 
17 Members voted in favour of holding evening meetings.  

4.6.2 The Working Group recommended that as the vote was lost, the holding of 
evening meetings be not explored further until the next administration.  

       
4.7 Call-in Process

4.7.1 The Working Group requested that further research be conducted on the Call-in 
process in place at other local authorities in Wales. 

4.7.2 The Working Group recommended that the period of notice after publication of 
a decision be extended from the current 3 clear working days to 5 clear working 
days in order to have greater transparency and for backbench Members to have 
a greater opportunity to call-in a decision.              

      
4.7.3 The Working Group recommended that the time period for holding an Overview 

and Scrutiny Committee remains at within 5 clear working days.    

4.7.4 The Working Group recommended that any Member including a Chairperson 
who calls-in a decision is excluded from the decision making at that Committee 
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meeting, but would be invited to give evidence to the Committee in support of 
the Call-in request.         

4.8 The Democratic Services Committee at its meeting on 17 October 2019 considered 
the findings and approved the recommendations of the Constitution Working Group 
for consideration by Council.         

 
5. Effect upon Policy Framework and Procedure Rules.

5.1 The Constitution governs the operation of the Authority and thereby has an effect 
upon the operation of the Policy Framework.

6. Equality Impact Assessment

6.1 Although there are no direct impacts, the Constitution as the key governance 
framework document for the Authority is critical in demonstrating commitment to the 
Authority’s duties under the Equality Act 2010.  

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 is no significant or unacceptable impact 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. Recommendation.

It is recommended that Council: 

9.1 Note the research and work undertaken by the Constitution Working Group on behalf 
of the Democratic Services Committee; 

9.2 Approve the recommendations made by the Working Group and amend the 
Constitution accordingly; 

9.3 Delegate authority to the Monitoring Officer to make minor amendments to the 
Constitution to include amending typographical and drafting errors, updating legislative 
changes and drafting improvements to enhance clarity and remove minor anomalies.  

K Watson
Head of Legal and Regulatory Services and Monitoring Officer

Contact Officer: Kelly Watson 

Telephone: (01656) 643248
Email: kelly.watson@bridgend.gov.uk 
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Postal address: Legal and Regulatory Services
Civic Offices
Angel Street 
Bridgend 
CF31 4WB

Background documents: None.   
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