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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
Prif Swyddog – Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddio

Dosbarthiad:

Nodyn: Nodyn: Sylwch: Yn sgil yr angen i gadw pellter cymdeithasol, ni fydd y cyfarfod hwn yn cael 
ei gynnal yn ei leoliad arferol. Yn hytrach, bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd Aelodau'r Pwyllgor a 
Swyddogion yn mynychu o bell. Bydd y cyfarfod yn cael ei recordio i’w ddarlledu ar wefan y Cyngor 
ar ol i’r cyfarfod orffen. Os oes gennych unrhyw gwestiwn am hyn, cysylltwch â 
cabinet_committee@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643147 / 643148. 

Cynghowrwyr Cynghorwyr Cynghorwyr
JPD Blundell
NA Burnett
N Clarke
J Gebbie

T Giffard
CA Green
M Jones
RL Penhale-Thomas

KL Rowlands
RMI Shaw
JC Spanswick
T Thomas
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COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU CORFFORAETHOL A 
GYNHALIWYD YN SIAMBR Y CYNGOR - SWYDDFEYDD DINESIG, STRYD YR ANGEL, 
PEN-Y-BONT AR OGWR CF31 4WB DYDD LLUN, 20 IONAWR 2020, AM 09:30

Presennol

Y Cynghorydd CA Green – Cadeirydd 

       NA Burnett N Clarke T Giffard M Jones
    RL Penhale-Thomas RMI Shaw JC Spanswick T Thomas

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

JPD Blundell, J Gebbie a/ac KL Rowlands

Swyddogion:

Michael Pitman Swyddog Gwasanaethau Democrataidd – Pwyllgorau
Tracy Watson Swyddog Cymorth Craffu

Gwahoddedigion:

Cynghorydd Huw David Arweinydd
Gill Lewis Pennaeth Cyllid a Swyddog 151 Dros Dro
Martin Morgans Pennaeth Gwasanaeth - Perfformiad a Gwasanaethau 

Partneriaeth
Mark Shephard Prif Weithredwr

148. DATGAN BUDD

Dim

149. CYMERADWYO COFNODION

PENDERFYNWYD: Bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25/09/2019 yn cael eu 
cymeradwyo fel cofnod cywir a bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 07/11/2019 yn 
cael eu cymeradwyo yn amodol ar gael gwared ar y frawddeg yn eitem 3, paragraff 9 ar 
yr agenda "Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol”. 

150. STRATEGAETH ARIANNOL TYMOR CANOLIG 2020-21 I 2023-24

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro adroddiad i'r Pwyllgor gyda'r Strategaeth 
Ariannol Tymor Canolig drafft 2020-21 i 2023-24, a oedd yn nodi blaenoriaethau gwario'r 
Cyngor, amcanion buddsoddi allweddol a meysydd cyllideb a dargedwyd ar gyfer 
arbedion angenrheidiol. Roedd y strategaeth yn cynnwys rhagolwg ariannol ar gyfer 
2020-2024 a chyllideb refeniw ddrafft fanwl ar gyfer 2020-21.

Darparodd y Cynllun Corfforaethol-Cyd-destun Polisi a Naratif y Gyllideb fel y nodir yn 
adran 3 o'r adroddiad.

Darparodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro’r Trosolwg Ariannol Corfforaethol a oedd yn 
dangos bod y Cyngor wedi gwneud gostyngiadau o £68 miliwn yn y gyllideb yn ystod y 
10 mlynedd diwethaf. Mae’r graff a 3.3.2 yr adroddiad yn gynrychiolaeth weledol o’r 
gostyngiadau o flwyddyn i flwyddyn. 
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Eglurodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro fod y setliad yn well na'r disgwyl, a'i fod yn 4.7%, 
sy'n gynnydd o £8.878 miliwn. Dywedodd, fodd bynnag, y byddai hyn yn cael ei daro 
gan y dyfarniad cyflog athrawon. 

Rhoddodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro fanylion Perfformiad Ariannol y flwyddyn gyfredol 
(2019-20). Roedd Tabl 1 yr adroddiad yn cymharu'r gyllideb yn erbyn yr alldro 
rhagamcanol ar 30 Medi 2019. 

Dywedodd mai’r sefyllfa gyffredinol a ragwelwyd ar 30 Medi 2019 oedd tanwariant net o 
£575,000, gan gynnwys £659,000 o orwariant net ar gyfarwyddiaethau a £4.808 miliwn 
o danwariant ar gyllidebau corfforaethol, wedi'i wrthbwyso gan ddyraniadau net o 
gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd o £3.574 miliwn. 

Eglurodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro fod Tabl 2 yr adroddiad yn dangos y cynigion 
MTFS sy'n cael eu cefnogi gan Gronfa Hapddigwyddiad ar gyfer Lleihau Cyllideb MTFS 
yn 2019-2020. Byddai lefel yr adolygiad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd gan y 
swyddog yn Adran 151 yng ngoleuni'r anawsterau a ragwelwyd wrth gyflawni cynigion 
penodol i leihau'r gyllideb yn y dyfodol. 

Eglurodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro fod Tabl 3 yr adroddiad yn dangos y newid 
canrannol yn AEF o ran Senarios MTFS. Roedd Tabl 4 yn dangos gofyniad posibl y 
cynghorau i leihau'r gyllideb net ar sail yr amlen adnoddau a ragwelwyd, rhagdybiaethau 
gwariant anorfod a chynnydd tybiedig yn y Dreth Gyngor. 

Eglurodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro fod Tabl 5 yr adroddiad yn amlinellu'r sefyllfa 
bresennol o ran mynd i'r afael â'r gofyniad mwyaf tebygol o ran lleihau'r gyllideb, sef 
£39,332 miliwn. Dywedodd fod yn dal angen i'r Cyngor ddatblygu cynigion gwerth £21.1 
miliwn a bod ystod o ddewisiadau yn cael eu hystyried, gan gynnwys: 

 Trawsnewid gwasanaethau ehangach y Cyngor yn ddigidol
 Cyfleoedd i gynhyrchu incwm
 Mwy o ostyngiadau yn nifer y cyflogeion
 Gweithio gyda phartneriaid i drosglwyddo asedau a diogelu cyfleusterau 

cymunedol
 Gweithredu'r Model Landlord Corfforaethol ymhellach. 

Eglurodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro fod Tabl 6 yn dangos y cynigion ar gyfer lleihau'r 
gyllideb a'u categoreiddio, gyda bron i ddwy ran o dair o'r arbedion arfaethedig yn deillio 
o ddefnyddio adnoddau'n ddoethach. Roedd Tabl 8 yn dangos Cyllideb Refeniw Ddrafft 
2020-21 a dadansoddiad o gyllidebau'r gyfarwyddiaeth Gwasanaethau. 

Eglurodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro’r manylion am gyflogau, prisiau a demograffeg. 
Dywedodd fod corff trafod y Cyngor Uno Cenedlaethol wedi cyflwyno hawliad cyflog ar 
gyfer staff nad ydynt yn addysgu ar gyfer 2020-21 ac mae’r trafodaethau'n parhau. Gan 
ddibynnu ar ganlyniad y trafodaethau, dywedodd y gallai fod pwysau ychwanegol ar y 
Gyllideb y byddai'n rhaid i'r Cyngor eu bodloni. Ychwanegodd y byddai unrhyw 
ddyfarniad cyflog ychwanegol i athrawon sydd i'w roi ar waith o fis Medi 2020 ymlaen yn 
achosi pwysau ychwanegol. Rhestrwyd rhagor o fanylion am y pwysau ar y gyllideb yn 
adran 4 o'r adroddiad. 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Pennaeth Cyllid Dros Dro am yr adroddiad a dywedodd fod y 
ffaith bod y setliad yn well na'r disgwyl yn ochenaid o ryddhad. 

Dywedodd un Aelod fod toriadau ym mhob maes heblaw am ysgolion. Roedd aelodau 
o'r cyhoedd wedi dangos diddordeb mewn diogelu meysydd chwaraeon felly pam roedd 
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toriadau yma ac nid mewn ysgolion. Ymatebodd yr Arweinydd drwy ddweud bod 
ysgolion eisoes wedi wynebu toriadau mawr yn y gorffennol gydag athrawon a rheolwyr 
yn cael eu diswyddo, sydd wedi cael effaith ar ganlyniadau addysg mewn rhai ysgolion. 
Dywedodd fod yr ymgynghoriadau cyhoeddus bob amser yn amlinellu barn y cyhoedd 
eu bod yn dymuno amddiffyn ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol.

Dywedodd un Aelod ei bod yn teimlo bod ysgolion yn faes pwysig iawn i'w warchod gan 
fod addysg yn bwysig o ran helpu plant i fod y gorau y gallant fod. Roedd hi'n poeni nad 
oedd yr awdurdod lleol yn sicrhau bod gan bob ysgol yr adnoddau i reoli eu cyllidebau'n 
briodol oherwydd y diffygion niferus.

Dywedodd un aelod fod undebau llafur wedi nodi codiad cyflog posibl o 10% a 
gofynnodd sut mae'r trafodaethau'n mynd rhagddynt. Dywedodd yr Arweinydd eu bod yn 
parhau i fynd rhagddynt gan mai ar lefel genedlaethol yn hytrach na lefel leol yr oedd 
hynny. Dywedodd y byddai angen ariannu unrhyw ddyfarniad cyflog yn llawn er mwyn 
sicrhau nad oedd yn dod ar draul gwasanaethau neu swyddi. 

Eglurodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro fod yr amserlen ar gyfer y dyfarniad cyflog wedi 
bod yn hir ac na chawn gadarnhad yn ei gylch tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn mae’n 
debyg. Ychwanegodd y tybiwyd bod cynnydd o 2% yn debygol ac y byddai'r swm 
angenrheidiol ar gyfer hyn yn cael ei neilltuo.

Ar dudalen 7 yr adroddiad, dywedodd Aelod bod lefel isaf y cynnydd yn y dreth gyngor a 
nodwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus 2% yn uwch na'r hyn a ddewiswyd mewn 
gwirionedd, a gofynnodd am eglurhad o'r rheswm dros hyn. 

Dywedodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro mai'r rheswm bod y cynnydd yn is na'r 
dewisiadau a roddwyd yn yr ymgynghoriad oedd oherwydd bod y setliad yn uwch na'r 
disgwyl. Daeth yr ymgynghoriad i ben cyn i ni dderbyn y setliad ac roedd y ffigurau'n 
seiliedig ar yr hyn yr oeddem yn disgwyl ei gael, nid yr hyn a gawsom mewn gwirionedd.

Awgrymodd y Cadeirydd y dylid rhoi ymwadiad ar waelod y tablau sy'n nodi y gallai'r 
ffigurau newid os bydd y setliad yn newid. 

Eglurodd un Aelod fod angen gwella'r berthynas â Chynghorau Tref a Chymuned a bod 
Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) yn hanfodol.  Roedd yn credu bod y swyddog 
CAT yn gweithio'n galed ond nad oedd yn cael y gefnogaeth yr oedd ei hangen arno. 

Dywedodd y Prif Weithredwr ei fod yn cydnabod bod angen gweithio mwy ar y broses 
CAT a'i fod yn gweithio ar achos busnes i'w gyflwyno i'r CMB. 
Cytunodd fod angen mwy o gydweithio rhwng Cynghorau Tref a Chymuned hefyd a bod 
angen adolygu'r Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned er mwyn sicrhau bod canlyniadau 
swyddogol yn deillio ohono. 

Dywedodd un Aelod nad yw swyddogion yr heddlu yn ei ystyried yn flaenoriaeth yn lleol i 
ddiogelu adeiladau a bod angen i ni atgyfnerthu ein perthynas â Heddlu De Cymru a 
sicrhau bod digon o ganolbwyntio ar ddinasyddion a'r gymuned.

Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai Heddlu De Cymru yn cael eu gwahodd i'r Cyngor 
er mwyn i Aelodau allu holi cwestiynau a mynegi pryderon. 

Gofynnodd Aelod am eglurhad ar y toriadau arfaethedig i hyfforddiant Aelodau. Eglurodd 
yr Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol nad oedd hyfforddiant Aelodau 
byth yn cael ei ddefnyddio i'w lawn botensial a bod y toriadau yn y gyllideb honno yn ei 
gostwng i'r lefel yr oedd yn cael ei defnyddio ar hyn o bryd.  
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Gofynnodd Aelod pa effaith fyddai’r cynnig yn CEX1 – efallai y bydd angen ailstrwythuro 
- yn ei chael ar y Gwasanaeth Rheoleiddio ar y Cyd. Eglurodd yr Aelod Cabinet dros 
Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol mai’r rheswm am hyn yw oherwydd yr anhawster i 
recriwtio i'r SRS. Roedd hyn yn ostyngiad un tro ac ni fyddai'n rhan o'r arbedion y 
flwyddyn nesaf. 

PENDERFYNWYD: Bod y Pwyllgor:

1. Yn ystyried yr wybodaeth sydd yn yr adroddiad a'r atodiadau sydd ynghlwm
2. Yn gwneud sylwadau ac argymhellion i'w cydgrynhoi a'u cynnwys yn ei 

adroddiad i'r Cabinet, fel y nodir isod:

“Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r setliad cyllideb gwell, sydd wedi cael ei gyfeirio at le 
ffafriol.”

“O ran yr ymgynghoriad ‘Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr’, awgrymodd yr Aelodau y 
dylai'r Ymgynghoriad ar y Gyllideb yn y dyfodol gynnwys cafeat ar y gwaelod yn nodi 
‘petai'r setliad yn fwy hael, gallai hyn newid’ neu rywbeth tebyg." 

151. GWEITHDREFN ADRODD AR DDIGWYDDIADAU A DIGWYDDIADAU A FU BRON Â 
DIGWYDD

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro adroddiad a oedd yn rhoi gwybod i'r Pwyllgor 
am y digwyddiadau a'r digwyddiadau a fu bron â digwydd y rhoddwyd gwybod amdanynt 
i’r Swyddog Yswiriant a Risg eu hystyried yn ystod blwyddyn galendr 2019.

Nododd y cefndir a beth oedd yn cael ei ystyried fel diffiniad ar gyfer Digwyddiad a 
Digwyddiad a fu bron â digwydd fel y rhestrir yn adran 3 yr adroddiad. 

Dywedodd fod y weithdrefn adrodd wedi'i chyflwyno yn dilyn adroddiad i'r Pwyllgor 
Archwilio ar 17 Ionawr 2019, ac roedd copi o'r polisi ynghlwm yn Atodiad A yr adroddiad.

Dywedodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro fod tri ‘digwyddiad a digwyddiad a fu bron â 
digwydd’ wedi cael eu cofnodi ers Ionawr 2019, a bod dau ohonynt yn cael eu hystyried 
yn 'wyrdd' ac un yn cael ei ystyried yn 'oren'. Mae Atodiad B yn nodi manylion y 
digwyddiadau hyn. 

Dywedodd fod y weithdrefn ar gyfer digwyddiadau a digwyddiadau a fu bron â digwydd 
yn cael ei nodi mewn neges e-bost Bridgenders yn gynharach yn y flwyddyn, gyda 
hyperddolen i'r weithdrefn. Tybiwyd y byddai'r Uwch Dîm Rheoli yn dosbarthu'r 
wybodaeth mewn cyfarfodydd rheolwyr er mwyn atgyfnerthu'r weithdrefn newydd, ond 
efallai nad oedd nifer yr achosion a gofnodwyd yn adlewyrchu'r achosion gwirioneddol 
yn gywir ac nad oedd pob rheolwr yn ymwybodol o'r weithdrefn. 

Ychwanegodd fod mwy o risgiau a digwyddiadau a fu bron â digwydd yn cael eu 
hadrodd ond nad oedd y broses yn cael ei dilyn er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth 
berthnasol yn cyrraedd y swyddog yswiriant.

Mynegodd Aelod bryderon ynghylch gwallau dynol o ran digwyddiadau. Os oedd 
rhywbeth yn ddigon difrifol, efallai na fydd llawer o bobl am roi gwybod am hyn gan eu 
bod yn gwybod y gallent wynebu canlyniadau. Eglurodd y Pennaeth Cyllid Dros Dro 
mai'r gobaith oedd y gallai'r drefn gynnig gwersi i'w dysgu, yn hytrach na'i defnyddio i 
feio unigolion. 

Gofynnodd Aelod pa mor gyflym y cafodd camau eu cymryd unwaith y roedd y ffurflen 
wedi'i llenwi. Dywedodd y Prif Weithredwr fod camau'n cael eu cymryd yn gyflym fel 
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arfer ond pwysleisiodd mai’r peth pwysicaf oedd dysgu o gamgymeriadau a gwneud yn 
siŵr nad oedd y materion yn digwydd eto yn y dyfodol.

Dywedodd un Aelod y gallai fod angen gwneud mwy o waith ar ein Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol a sicrhau bod cyrff allanol fel SWP yn cymryd mwy o 
berchnogaeth o sefyllfaoedd ac yn sefydlu eu mesurau ataliol eu hunain. 

PENDERFYNWYD: Bod y Pwyllgor wedi ystyried yr adroddiad ar ddigwyddiadau a 
digwyddiadau a fu bron â digwydd yn Atodiad B, a'i fod yn fodlon â'r camau i atal 
digwyddiadau rhag digwydd eto

Roedd yr Aelodau'n dymuno gwneud y sylwadau a'r casgliadau canlynol:

Mae'r Pwyllgor yn nodi y bydd adroddiad blynyddol yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor i'w 
ystyried.

Awgrymodd yr Aelodau y dylid darparu astudiaeth achos i ddangos sut mae'r broses 
wedi gweithio e.e. o lenwi ffurflen i gyfeiriad teithio.

Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd y byddai'r gweithdrefnau'n cael eu dilyn yn gadarn, 
ond nid mewn ffordd sy'n rhagfarnu.

152. PERFFORMIAD Y CYNGOR YN ERBYN EI YMRWYMIADAU YN CHWARTER 2 2019-
20 (ADRODDIAD GWYBODAETH)

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad a oedd yn rhoi trosolwg o berfformiad y Cyngor 
o chwarter dau 2019-20.

Dywedodd fod y data a gasglwyd ar gyfer y ffurflenni hanner blwyddyn yn awgrymu bod 
y Cyngor ar y trywydd iawn i sicrhau 38 (93%) o'i ymrwymiadau i'w dri amcan llesiant 
(gwyrdd) gyda rhywfaint o gerrig milltir y 3 (7%) arall ar goll (oren).

Yng nghyswllt y dangosydd cyntaf ar dudalen 95, nododd Aelod fod nifer y diwrnodau 
gwaith a gollwyd gan staff cyfwerth ag amser llawn oherwydd absenoldeb salwch yn 
11.79. A oes unrhyw beth wedi cael ei roi ar waith i fynd i'r afael â hyn. 

Dywedodd y Prif Weithredwr fod targed gwella bellach yn ei le a bod nifer o ymyriadau 
hefyd ar waith i fynd i'r afael â phroblemau fel straen a phryder. Dywedodd fod cyrsiau 
ymwybyddiaeth ofalgar wedi'u sefydlu yn ystod y misoedd diwethaf, yn ogystal â 
hysbysebu mynediad at gwnsela, a'i bod yn gyfforddus bod digon wedi'i roi ar waith i 
weld pa mor dda y byddant yn ei wneud. Ychwanegodd fod angen rhoi'r pwyslais ar y 
staff a sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi a'u cadw mewn gwaith yn hytrach nag aros i 
staff fod yn absennol o’r gwaith oherwydd salwch. 

Gofynnodd Aelod a oedd pigiadau ffliw yn cael eu cynnig i aelodau staff. Dywedodd y 
Prif Weithredwr mai dim ond timau rheng flaen penodol fel y gwasanaethau 
cymdeithasol ac ati sy'n cael cynnig pigiadau ffliw ar hyn o bryd.

Dywedodd aelod fod tipio anghyfreithlon wedi cynyddu a'n bod wedi methu'r targed. 
Credai fod angen edrych ar y gwasanaeth gan nad oedd yn perfformio'n dda. 
Ychwanegodd y Cadeirydd fod y duedd wedi gostwng o'r un chwarter y llynedd, ond bod 
y pryderon yn dal yno gan fod yr awdurdod yn safle 21/22 o ran glendid priffyrdd. 

Soniodd un aelod am nifer yr eiddo masnachol gwag ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gyda 
nifer ohonynt mewn cyflwr gwael. Gofynnodd a oedd modd i ni gymharu ag awdurdodau 
eraill. Esboniodd y Cadeirydd y gellid priodoli'r rhan fwyaf o hyn i dueddiadau siopa, h.y. 

Page 7



PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU CORFFORAETHOL - DYDD LLUN, 20 IONAWR 2020

6

gyda siopa ar-lein yn dod yn fwyfwy poblogaidd. Dywedodd nad oedd landlordiaid wedi 
gostwng eu hardrethi o ganlyniad, ond y gallai hynny newid oherwydd eu bod yn cael eu 
gorfodi i dalu ardrethi busnes.

PENDERFYNWYD: Bod y Pwyllgor wedi nodi perfformiad corfforaethol hanner 
blwyddyn. 

Roedd yr Aelodau'n dymuno gwneud y sylwadau a'r casgliadau canlynol:

O ran y DRE 6.6.4 Canran y gweithwyr sy'n cwblhau modiwlau e-ddysgu, holodd yr 
Aelodau pam fod y targed blynyddol wedi'i leihau o 45% yn 18/19 i 25% yn 19/20, o 
gofio bod y targed hwn yn cynnwys gofynion gorfodol e-ddysgu?

O ran DC 01.1.3 ii, DC 01.1.3 iii, DC 01.1.3 iv, awgrymodd yr Aelodau fod angen mwy o 
sylw yma, gan awgrymu darparu cymariaethau gyda threfi eraill, er mwyn cymharu tebyg 
at ei debyg.

O ran PAM/035, holodd yr Aelodau ynghylch y ffigur Qtr2 gwirioneddol, 2.67 diwrnod, ac 
ystyried bod y naratif yn nodi ‘Mae hwn yn berfformiad da ac mae'n dangos gwasanaeth 
ymatebol'.

Holodd yr Aelodau a oedd nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon (PAM/035) yn effeithio 
ar ein targed glendid (PAM/010).

Mynegodd yr Aelodau bryder ynglŷn â'r Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl (PAM/015, 
PSR009a a PSR009b), o ystyried nifer y diwrnodau calendr a gymerwyd ar gyfartaledd i 
ddarparu grant.

153. ADRODDIAD ENWEBU HYRWYDDWR RHIANTA CORFFORAETHOL

Gofynnwyd i'r Pwyllgor enwebu Aelod newydd yn lle’r Cynghorydd C Webster fel ei 
Hyrwyddwr Rhianta Corfforaethol i gynrychioli'r Pwyllgor fel Aelod Gwahoddedig i 
gyfarfodydd Pwyllgor Rhianta Corfforaethol y Cabinet. Etholodd yr Aelodau’r 
Cynghorydd Nicole Burnett.

Holodd Aelod am gyfrifoldeb y rôl Rhiant Corfforaethol o ganlyniad i achos llys yng 
Nghaerdydd lle penderfynodd yr Ombwdsmon nad oedd gan Gynghorwyr gyfrifoldeb 
Rhianta Corfforaethol. Gofynnodd yr Aelod a fyddai modd rhoi eglurhad ar hyn gan fod 
yr wybodaeth wedi bod yn anghyson. 

PENDERFYNWYD: Bod y Pwyllgor wedi enwebu'r cynghorydd Nicole Burnett fel 
Hyrwyddwr Rhianta Corfforaethol i gynrychioli'r Pwyllgor fel aelod gwahoddedig cynllun 
Rhianta Corfforaethol Pwyllgor y Cabinet. 

154. Y DIWEDDARAF AM Y FLAENRAGLEN WAITH

Cyflwynodd y Swyddog Craffu ddiweddariad ar y Flaenraglen Waith ar gyfer y Pwyllgor 
er mwyn ystyried eitemau a drefnwyd i'w trafod ar 24 Ionawr a 13 Chwefror 2020 a 
cheisio cael cadarnhad o'r wybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer y cyfarfod dilynol, y bwriedir 
ei gynnal ar 23 Mawrth 2020.

Dywedodd y Swyddog Craffu y byddai'r eitem ar Ysgol Gynradd Tynyrheol yn cael ei 
chyflwyno ar 9 Mawrth, ond erbyn hyn roedd yr ysgol wedi dod allan o fesurau arbennig 
ac nid oedd yn ofynnol iddi ddod i'r Pwyllgor mwyach. Dywedodd fod yr eitem ar Deithio 
gan Ddysgwyr bellach wedi cael blaenoriaeth. 
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Dywedodd y Swyddog Craffu fod Pen-y-bont ar Ogwr Ddi-blastig bellach wedi symud i 
Bwyllgor Trosolwg a Chraffu 3 ar 18 Mawrth. Gofynnodd Aelod a fyddai modd gofyn i 
Swyddog Gweithrediadau'r Glanhawyr Strydoedd ddod i'r cyfarfod.

PENDERFYNWYD: Bod y Pwyllgor:

1. Yn nodi'r wybodaeth ychwanegol yr oedd yn dymuno ei chael yng nghyswllt yr 
eitemau a drefnwyd ar gyfer 13 Chwefror 2020 gan gynnwys y gwahoddedigion 
yr oeddent yn dymuno iddynt fod yn bresennol yn Atodiad A

2. Yn cadarnhau'r eitemau sydd wedi'u blaenoriaethu a'u dirprwyo i'r Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu ar Bwnc yn Atodiad B. 

155. EITEMAU BRYS

Dim
Daeth y cyfarfod i ben am 12:30
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COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU CORFFORAETHOL A 
GYNHALIWYD YN SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG, STRYD YR ANGEL, 
PENYBONT AR OGWR CF31 4WB DYDD MAWRTH, 4 CHWEFROR 2020, AM 09:30

Presennol

Y Cynghorydd CA Green – Cadeirydd 

JPD Blundell NA Burnett J Gebbie T Giffard
M Jones RL Penhale-Thomas KL Rowlands JC Spanswick
T Thomas

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

RMI Shaw

Swyddogion:

Mark Galvin Uwch Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Pwyllgorau
Meryl Lawrence Uwch Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Craffu
Rachel Pick Swyddog Crafu
Andrew Rees Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd
Tracy Watson Swyddog Cymorth Craffu

Gwahoddedigion:

160. DATGANIADAU O FUDDIANT

Dim 

161. STRATEGAETH ARIANNOL TYMOR CANOLIG 2020 - 2021 I 2023 - 24 A'R BROSES 
YMGYNGHORI AR Y GYLLIDEB DDRAFFT

Diolchodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y Cadeirydd a dechreuodd y 
cyfarfod drwy gyflwyno'r ddau aelod newydd o staff craffu i'r Pwyllgor; yr Uwch Swyddog 
Gwasanaethau Democrataidd – Craffu, a'r Swyddog Craffu. Croesawyd y ddau i'r 
cyfarfod.

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad terfynol y Panel Ymchwil a Gwerthuso'r Gyllideb a'r 
ymatebion gan yr holl Bwyllgorau Trosolwg Pwnc a Chraffu mewn perthynas â chynigion 
cyllideb drafft y Cabinet.

Mewn perthynas ag Atodiad A, derbyniodd yr Aelodau fân newidiadau.

Roedd yr Aelodau'n cydnabod bod y dyddiad cau ar gyfer yr adroddiad yn ôl i'r Cabinet 
yn fyr, ond nodwyd lle y bo'n bosibl, y dylid ychwanegu'r eitem hon at ddiwedd cyfarfod 
Pwyllgor Corfforaethol a Throsolwg arall yn y dyfodol. Awgrymodd y Cadeirydd hefyd 
bod modd ystyried yr adroddiad hwn drwy e-bost, yn amodol ar holl Aelodau'r Pwyllgor 
yn cymeradwyo'r adroddiad; fel arall, byddai'n rhaid galw cyfarfod ffurfiol.

PENDERFYNWYD:          Bod y Pwyllgor yn penderfynu cyflwyno'r argymhellion a 
amlinellwyd yn Atodiad A, yn amodol ar fân newidiadau, ac Atodiad B i'r Cabinet fel rhan 
o'r broses ymgynghori ar y gyllideb ddrafft.    
   

162. URGENT ITEMS
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Dim. 

Daeth y cyfarfod i ben am 10:30
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COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU CORFFORAETHOL A 
GYNHALIWYD YN SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG, STRYD YR ANGEL, 
PENYBONT AR OGWR CF31 4WB DYDD IAU, 13 CHWEFROR 2020, AM 09:30

Presennol

Y Cynghorydd CA Green – Cadeirydd 

JPD Blundell NA Burnett N Clarke T Giffard
M Jones KL Rowlands JC Spanswick

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

J Gebbie, RL Penhale-Thomas, RMI Shaw a/ac T Thomas

Swyddogion:

Meryl Lawrence Uwch Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Craffu
Tracy Watson Swyddog Cymorth Craffu

Gwahoddedigion:

Susan Cooper Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
Jackie Davies Pennaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion
Lindsay Harvey Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd
Gill Lewis Pennaeth Cyllid a Swyddog 151 Dros Dro
Cynghorydd Dhanisha Patel Aelod Cabinet - Lles a Chenedlaethau Dyfodol
Mark Shephard Prif Weithredwr
Cynghorydd Charles Smith Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio
Nigel Smith Rheolwr Cyllid
Kelly Watson Prif Swyddog – Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a 

Rheoleiddio
Cynghorydd Philip White Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar 

163. DATGANIADAU O FUDDIANT

Dim

164. CYNLLUN CORFFORAETHOL 2018-2022 WEDI’I ADOLYGU AR GYFER 2020-21

Rhoddodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog A151 Interim wybod i’r aelodau yn gyntaf bod y 
Cynllun Corfforaethol wedi cael ei ddiweddaru ar gyfer 2020-21, yn dilyn proses 
cynllunio corfforaethol a gynhaliwyd rhwng mis Hydref 2019 a mis Ionawr 2020 gyda 
nifer o fewn y sefydliad yn rhan o’r broses, a oedd yn cynnwys proses gynhwysol o’r 
gwaelod i fyny ac o’r brig i lawr eleni. Yn ail, roedd llawer mwy o ffocws ar egwyddorion 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac, yn drydydd, roedd yr adroddiad yn 
canolbwyntio ar yr hyn yr oedd yr awdurdod yn ceisio’i wella a’r adnoddau yr oedd eu 
hangen, a oedd yn amlwg yn yr uchelgeisiau a oedd wedi’u nodi.

Cododd Aelodau’r mater nad oedd cyfeiriad penodol at y newid yn yr hinsawdd o fewn yr 
adroddiad ac roeddent yn teimlo, fel pwyllgor, bod hwn yn fater a oedd yn tyfu’n gyflym a 
bod angen dangos y sefyllfa yr oedd yr awdurdod ynddi. Nododd y Prif Weithredwr fod 
hyn yn amlwg yn rhywbeth a oedd wedi magu momentwm a chydnabu hyn. 
Cadarnhaodd fod adroddiad yn mynd i gael ei gyflwyno i’r Cabinet ym mis Ebrill. 
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Fe wnaeth un o’r aelodau nodi’r ffigyrau mewn perthynas â Digartrefedd ar Dudalen 10 a 
gofynnodd am gadarnhad o’r cynnydd sy’n cael ei wneud – a ydym yn helpu ein holl 
bobl ddigartref a phwy ydym yn eu hepgor? Eglurodd yr Aelod Cabinet dros Lesiant a 
Chenedlaethau’r Dyfodol ei bod hi wedi ymweld yn ddiweddar â darpariaethau Huggard 
a Thŷ Tresilian yng Nghaerdydd, ynghyd â’r Rheolwr Grŵp ar gyfer Tai a’r Pennaeth 
Gwasanaethau Partneriaeth a dywedodd ei bod yn cydnabod y berthynas â Chaerdydd 
yn ogystal â nodi’r darn parhaus o waith i weld sut y gellid cynnig darpariaeth o fewn y 
fwrdeistref.  

Cydnabu’r Aelod hefyd fod pobl i’w cael nad oeddent yn gallu cael eu helpu ac a allai 
syrthio drwy’r rhwyd a gofynnodd beth oedd yn cael ei wneud. Cydnabu’r Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant fod llawer o’r achosion hyn yn 
ymwneud â phobl â phroblemau iechyd meddwl, ond nododd fod llawer yn cael ei 
wneud i’w hatal rhag dod yn ddigartref yn y lle cyntaf. Roedd gwaith yn mynd rhagddo 
gyda’r rhai a oedd â phroblemau iechyd meddwl lefel is. O ran estyn allan yn y 
gymuned, roeddent yn cael help fel rhan o’u teuluoedd. Roedd hwn yn fater a oedd yn 
cael ei gefnogi nid dim ond gan y gwasanaeth tai. 

Roedd un o’r aelodau o’r farn y dylai’r rhestr Addysg ar Dudalen 10 ddangos Ysgolion 
Cymraeg fel categori ar wahân.

Nododd un o’r aelodau fod y llinell olaf ar Dudalen 12 yn cyfeirio at le ‘da’ i bobl fyw, 
gweithio, astudio ac ymweld ac roedd o’r farn mai ‘gwych’ ddylai hyn fod. Cydnabu’r Prif 
Weithredwr hyn ond eglurodd mai’r her yw ceisio cael cyfatebiaeth rhwng yr uchelgais ar 
flaen y ddogfen a’r camau gweithredu yng ngweddill y ddogfen; fodd bynnag roedd yn 
hapus i wneud y newid a awgrymwyd.

Fe wnaeth un o’r aelodau nodi nifer o brosiectau a restrir ar dudalen 16, a fyddai’n 
cyflawni’r deilliannau i helpu Pen-y-bont ar Ogwr i ffynnu dros y tymor hir a gofynnodd 
faint o gynnydd oedd wedi cael ei wneud gyda’r prosiectau hyn, e.e. y Fargen Ddinesig. 
Fe wnaeth y Prif Weithredwr atgoffa’r aelodau a swyddogion mai rhaglen hirdymor oedd 
hon, lle na fyddai rhyw lawer yn digwydd yn y ddwy flynedd gyntaf, er iddo nodi bod rhai 
mentrau da wedi bod yn mynd rhagddynt. Cadarnhaodd y byddai adroddiad yn cael ei 
gyflwyno i’r Cabinet ym mis Mawrth ar y Fargen Ddinesig. Teimlai y byddai o gymorth 
dwyn adroddiad gerbron i roi blas ar waith sy’n mynd rhagddo o ran Tasglu’r Cymoedd, 
Ford a.y.b. Fe wnaeth yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio nodi’r cyfeiriad ar 
Dudalen 16 at Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, a theimlai y dylid hyrwyddo Pen-y-
bont ar Ogwr fel lle i fuddsoddi ynddo, ond nododd fod llawer o fusnesau sy’n cael eu 
gwarchod yn glòs ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a oedd yn hapus felly.

Fe wnaeth un o’r aelodau nodi’r targedau ar Dudalen 19 mewn perthynas â ‘Chanran y 
dysgwyr ym Mlwyddyn 1 a addysgir trwy gyfrwng y Gymraeg’ a ‘Nifer y Safleoedd Gwag 
yng Nghanol Trefi’ a theimlai y dylai’r rhain fod yn realistig ac yn her. Nododd y 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Chymorth i Deuluoedd fod hyn yn ymwneud â nifer 
y dysgwyr, ac eglurodd wrth yr aelodau fod lleoedd gwag mewn ysgolion cyfrwng 
Cymraeg, felly bod cynnal y sefyllfa bresennol yn darged sy’n her ynddo’i hun. Eglurodd 
y Prif Weithredwr o ran safleoedd gwag bod hyn wastad yn fater o gadw’r ddysgl yn 
wastad ond bod cynnal y sefyllfa bresennol yn her weithiau. Nododd aelod arall hefyd y 
gallai’r cynnwys ar Dudalen 19 o dan ‘safleoedd gwag’ awgrymu bod arnom eisiau 
rhagor o siopau gwag ac felly bod angen rhagor o wybodaeth yn y blwch. Awgrymodd y 
Prif Weithredwr efallai y dylid cynnwys atodiadau gyda’r adroddiad i ddarparu rhywfaint 
o gyd-destun ar gyfer y cyhoedd mewn perthynas â rhai o’r mesurau. Awgrymodd un o’r 
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aelodau y byddai’n ddefnyddiol fel canran ym mhob canol tref, e.e. gallai 6 ym Mhen-
coed fod allan o 7. 

Cododd un o’r aelodau’r mater ynglŷn â diffyg ffigyrau cymharol yng Nghymru, a oedd 
yn golygu ei bod yn amhosibl gwybod ble’r ydym ni o’i gymharu ag awdurdodau eraill, o 
ran gwariant. Roedd ymchwil i’w gwneud, ond fe allai hyn fod yn fwy ystyrlon i bobl eraill. 
Eglurodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog A151 Interim mai dyma oedd yr amcan, ond bod 
categoreiddio’r gwariant wedi dod yn amhosibl bron gan ei fod yn cael ei gyflunio mewn 
gwahanol ffyrdd. Rhoddwyd cynnig ar hyn trwy asesu gwariant. Yr hyn yr ydym yn 
ceisio’i wneud trwy’r gwahanol wasanaethau yw cael gwybodaeth mor fanwl â phosibl. 
Rydym wedi cyflwyno sylwadau i Lywodraeth Cymru ynglŷn â chost, gan nad oedd 
dangosyddion costau ar gyfer y rhan fwyaf o Fesurau Atebolrwydd Cyhoeddus. 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ei fod yn cydnabod bod hwn yn gynllun a oedd yn 
canolbwyntio ar Ben-y-bont ar Ogwr, ond y gellid ychwanegu cyswllt â Fy Nghyngor o 
ran data cymharol.

Nododd un o’r aelodau fod y dangosydd ar dudalen 23 ar gyfer ‘Nifer yr anheddau 
ychwanegol....eu defnyddio unwaith eto’ i’w weld yn isel. Roedd un o’r aelodau o’r farn y 
gallai fod yn fuddiol aralleirio’r geiriad ar dudalen 25, ‘datblygu sgiliau ac ymddygiadau 
staff’. Roedd un o’r aelodau o’r farn y dylai’r dangosydd mewn perthynas â ‘Chanran y 
rheolwyr sy’n cwblhau’r Rhaglen Sefydlu Rheolwyr’ ddangos targed. Cytunodd y 
Pennaeth Cyllid a Swyddog A151 Interim i roi ystyriaeth i’r awgrymiadau hyn.

Bu’r aelodau’n trafod y dangosyddion mewn perthynas â Rheoli Coed ar dudalen 28 ac 
fe wnaethant nodi, er ei fod yn anodd i’w fesur, y gallai’r dangosydd hwn gael ei wella. 
Roedd y Prif Weithredwr yn cytuno bod hwn yn bwnc llosg ar hyn o bryd ac eglurodd fod 
cais wedi cael ei wneud am gyllid. Gallwn ddwyn rhywbeth gerbron y pwyllgor craffu. 
Dywedodd un o’r aelodau fod hwn hefyd yn fater y gellir ei godi gyda Chynghorau Tref a 
Chymuned. Bu’r Aelodau a’r Swyddogion yn trafod y cynllun ‘Plannu coeden yn 73’ ac fe 
awgrymon nhw hyrwyddo ‘Plannu coeden cyn 23’ a allai ymgysylltu â Chynghorau Tref a 
Chymuned ac ysgolion. Nododd y Prif Weithredwr mai’r her oedd taro’r cydbwysedd 
cywir gan bod angen gofalu amdanynt a’u cynnal a’u cadw. Dywedodd un o'r aelodau 
hefyd y dylem ni fel cyngor annog tirfeddianwyr a thrigolion i wneud hyn. 

Nododd un o’r aelodau fod hwn yn gynllun da a oedd yn nodi gweledigaeth ac 
egwyddorion. Gofynnodd mewn perthynas â thudalen 34 ‘Gweithio gydag Eraill’, a 
fyddai proses rheoli perfformiad o ran ein trefniadau gweithio mewn partneriaeth a pha 
rôl allai fod gan y pwyllgor craffu. Eglurodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog A151 Interim, o 
ran partneriaethau, eu bod nhw i gyd yn wahanol, a bod ganddynt drefniadau 
llywodraethu cwbl wahanol. Roedd hyn wedi cael ei drafod fel rhan o Asesu Perfformiad 
Corfforaethol. Yr allwedd yma oedd y byddent hwy i gyd yn gallu ein dwyn ninnau i gyfrif 
yn yr un modd, ond nodwyd fod hwn yn faes i'w ddatblygu ymhellach; sut ydym yn 
gwneud hynny’n rhan o drefniadau llywodraethu priodol. O ran Asesu Perfformiad 
Corfforaethol, mae gennym fesurau perfformiad a gyflwynir i’r bwrdd ac o ran y gwaith, 
byddai cyfleoedd i fwrw golwg ar Halo ac Awen. Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol 
fod yr holl Gyfarwyddiaethau’n gweithio ar y Cynllun Busnes a oedd yn bwydo i mewn i'r 
Cynllun Corfforaethol. O ran Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf, roedd 4 aelod 
etholedig ac roedd sylw’n cael ei roi i Lywodraethu i’w wneud yn fwy effeithiol. Nododd 
ddarn o waith sydd ar ddod gan Lywodraeth Cymru ar waith byrddau partneriaeth. 
Awgrymodd un o’r aelodau efallai yr hoffai’r pwyllgor feddwl am wahodd pobl o’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus i gyfrannu at eitemau yn y dyfodol. 

Roedd aelodau’n dymuno gwneud y sylwadau a dwyn y casgliadau canlynol:
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Dywedodd aelodau nad oedd mater cynyddol y Newid yn yr Hinsawdd wedi cael ei 
gynnwys yn y Cynllun Corfforaethol diwygiedig.

Fe wnaeth un o’r Aelodau sylw am wall yn y paragraff cyntaf a’r trydydd paragraff ar 
dudalen 8 yn y Cynllun Corfforaethol.

Gofynnodd Aelodau am gynnwys Ysgolion Cyfrwng Cymraeg yn y rhestr Addysg. 

Gofynnodd Aelodau am ddiweddariad Briffio cyn y Cyngor am gynnydd gyda’r Fargen 
Ddinesig a Thasglu’r Cymoedd (a Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr)

Gofynnodd Aelodau am ddiwygio’r datganiad yn y frawddeg olaf ar dudalen 11 a 12 i: 
“...ein helpu i wneud y Fwrdeistref Sirol yn lle gwych i bobl fyw, gweithio, astudio ac 
ymweld”.

Cwestiynodd aelodau’r ffaith bod y targed ar gyfer dysgwyr Cymraeg a addysgir trwy 
gyfrwng y Gymraeg yn llonydd ar dudalen 19 yn y Cynllun.

Gofynnodd aelodau am newid i ddarparu manylion y safleoedd gwag yng Nghanol Trefi 
fel canrannau ar Dudalen 19 yn y Cynllun.

Gwnaeth aelodau’r sylw ei bod yn anodd gweld sefyllfa’r Awdurdod o’i gymharu â 
Chyfartaledd Cymru wrth edrych ar y Siartiau Cylch. Roedd y Cynllun yn canolbwyntio ar 
Ben-y-bont ar Ogwr ond awgrymwyd y gellid ychwanegol cyswllt â Fy Nghyngor i’w 
gwneud yn bosibl gweld data cymharol.

Fe wnaeth aelodau gwestiynu’r targed ar gyfer nifer yr anheddau ychwanegol sy’n cael 
eu defnyddio unwaith eto, sef cynnydd o 2 yn unig eleni.

Roedd aelodau o’r farn y gallai’r ymadrodd ar Dudalen 25 yn y Cynllun: “…ymddygiadau 
staff” gael ei gamddehongli ac y dylid ei aralleirio.

Gofynnodd aelodau am sefydlu llinell sylfaen ar gyfer y targed o ran Canran y Rheolwyr 
sy’n cwblhau’r Rhaglen Sefydlu Rheolwyr a ddywedodd ei bod yn rhagorol neu’n dda ar 
dudalen 27.

Roedd aelodau o’r farn nad oedd y targed o 3 ar gyfer “Cyflawni cynlluniau i gynyddu 
gorchudd coed y Fwrdeistref Sirol” ar Dudalen 28 yn ddigon uchelgeisiol.

Gofynnodd aelodau am eglurhad o’r targed ar dudalen 28 mewn perthynas â 
‘Cyflawni rhaglen Rheoli Coed y Cyngor’ gan eu bod yn meddwl ei bod yn 
annhebygol bod y camau gweithredu yn y rhaglen wedi’u cwblhau 100%.

Roedd aelodau’n cydnabod bod y Cynllun Corfforaethol yn Gynllun da ac yn nodi’r 
weledigaeth ac egwyddorion ac fe ofynnon nhw sut y byddai’r perfformiad mewn 
perthynas â gweithio mewn partneriaeth yn cael ei reoli. 

165. MONITRO’R GYLLIDEB 2019-20 – RHAGOLWG REFENIW CHWARTER 3

Fe wnaeth y Pennaeth Cyllid a Swyddog A151 Interim gyflwyno’r adroddiad i’r Aelodau 
gyda diweddariad am sefyllfa ariannol refeniw y Cyngor ar 31 Rhagfyr 2019. Fel cefndir, 
eglurodd fod y Cyngor, ar 20 Chwefror 2019, wedi cymeradwyo cyllideb refeniw net o 
£270.809 miliwn ar gyfer 2019-20. Roedd Tabl 1 yn dangos cymhariaeth rhwng y 
gyllideb a’r alldro rhagamcanol ar 31 Rhagfyr 2019. Roedd 4.1.2 yn dangos tanwariant 
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net o £798k ac roedd 4.1.3 yn dangos y rheswm dros y tanwariant. Roedd y 
Gostyngiadau yng Nghyllideb y Flwyddyn Flaenorol yn cael eu dangos o 4.2.1 ymlaen. 
Roedd Tabl 2 yn dangos, o’r £2.342 miliwn o ostyngiadau a oedd yn dal heb eu cyflawni, 
bod £1.795 miliwn yn debygol o gael eu cyflawni yn 2019-20, gan adael diffyg o £547k. 
Roedd adroddiad monitro’r gyllideb refeniw hyd at 31 Rhagfyr 2019 yn cael ei ddangos 
yn Atodiad 3.

Fe wnaeth un o’r aelodau nodi, ar dudalen 58 o’r adroddiad, bod cyllideb ddirprwyedig 
ysgolion yn dangos, yn Chwarter 3, bod 46% o’r holl ysgolion yn rhagfynegi cyllideb 
ddiffygiol a mynegodd bryder bod rhai ysgolion yn fwy cydnerth na’i gilydd ac y gallai 
hyn olygu, i rai ysgolion, bod disgyblion ar eu colled lle mae cyfleoedd trawsgwricwlaidd 
yn y cwestiwn. Cydnabu’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Chymorth i Deuluoedd 
fod y ffigyrau’n adrodd stori gyda thros hanner ein hysgolion mewn cyllideb ddiffygiol. 
Mynegodd bryder bod gan oddeutu 3 neu 4 ysgol ddiffygion difrifol. Fodd bynnag, 
eglurodd fod Brynteg wedi gwneud yn wych i leihau ei diffyg a bod disgwyl y bydd yn 
mantoli’r gyllideb ond nododd fod hyn yn gryn her i ysgolion bach gan bod perthynas 
rhwng y gyllideb a niferoedd y disgyblion. Cadarnhaodd ei fod yn cwrdd â’r holl 
benaethiaid yn dymhorol ac eglurodd am y bwrdd perfformiad a monitro ariannol, sy’n 
mynd drwy’r gyllideb fesul llinell. Nododd fod grantiau cymorth ychwanegol ar gael 
hefyd.

Gofynnodd un o’r aelodau a oedd ysgolion hŷn dan anfantais o ran gwariant uwch ar 
gynnal a chadw, ac a oeddent yn cael yr un faint o gyllid. Eglurodd y Dirprwy Bennaeth 
Cyllid fod pob ysgol yn cael cyllid ar sail arwynebedd y llawr yn bennaf; os yw ysgolion o 
faint tebyg maint yn cael swm tebyg, ond mae cyflwr yr adeilad yn cael ei gymryd i 
ystyriaeth hefyd, a adlewyrchir mewn pwysiad ffactor cyflwr. Roedd yn rhywbeth a oedd 
yn cael ei ystyried yn rheolaidd i wneud yn siŵr bod y cyllid yn cael ei dargedu ble mae 
ei angen, ac yn cael sylw gyda’r fforwm cyllid ysgolion i sicrhau bod cyllid yn deg.

Nododd un o’r aelodau fod y paragraff ar Blant sy’n Derbyn Gofal ar dudalen 61 yn 
nodi’n glir pam fod gorwariant. Gofynnodd beth oedd yn digwydd ledled Cymru a pha un 
a oedd unrhyw arweinyddiaeth yn dod gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo’r 22 o 
awdurdodau i reoli’r gweithgarwch caffael a pha un a ellid rhannu’r wybodaeth am arfer 
da. Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant fod 
hwn yn faes sydd dan gryn dipyn o bwysau a bod y Cyngor wedi bod yn hynod gefnogol 
o ran Plant sy’n Derbyn Gofal a rheoli’r gyllideb. Yr hyn nad oedd yr adroddiad yn ei 
ddangos oedd yr ymdrech aruthrol i leihau’r gorwariant. Eglurodd am y model ar gyfer 
gwasanaethau preswyl (Maple Tree House) a chadarnhaodd fod 16 o blant gwahanol 
wedi bod trwy’r gwasanaeth a 6 o blant yn yr uned asesu, a fyddai wedi cael eu lleoli y 
tu allan i’r sir yn flaenorol a hynny am gost o £4k yr wythnos. Roedd hi’n gweithio gyda’r 
gwasanaeth tai i ddatblygu dewisiadau eraill gyda darparwyr lleol; roedd hyn yn 
ddefnydd da o’n grant tai cymdeithasol. O safbwynt cenedlaethol, roedd Plant sy’n 
Derbyn Gofal yn un o flaenoriaethau Prif Weinidog Cymru a’r Dirprwy Weinidog a gafodd 
wybod beth oedd y stori gyfan gan bob awdurdod lleol yn ddiweddar. Roedd y grŵp 
technegol Plant sy’n Derbyn Gofal yn dal i gwrdd. Roedd pob awdurdod lleol yn trafod 
strategaethau lleihau niferoedd Plant sy’n Derbyn Gofal. Roedd rhai materion mewn 
perthynas â CAMHS. Mae gan Lywodraeth Cymru brosiect sy’n bwrw golwg ar y rhain 
fel astudiaeth achos. Roedd hyn wedi cael ei drafod yn y pwyllgor rhianta corfforaethol. 
Roedd yr aelod yn dawelach ei feddwl o gael gwybod bod y gwaith hwn yn mynd 
rhagddo yn Llywodraeth Cymru ond yn teimlo efallai y dylai Llywodraeth Cymru 
farchnata hyn ychydig yn fwy i aelodau. Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant y byddai’n bwydo hyn drwy’r Pwyllgor Rhianta 
Corfforaethol. 

Nododd un o’r aelodau fod Tudalen 60 yn cyfeirio at ôl-groniad o waith addasiadau – a 
ydym yn darparu adnoddau ar gyfer y maes hwn i’r fath raddau fel ein bod yn diwallu ei 
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anghenion yn llawn. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant fod gorwariant, gan ein bod yn gallu helpu rhagor o bobl er ei 
fod yn nodi ein bod wedi llwyddo i gael cyllid grant. Awgrymodd un o’r aelodau y dylid 
ceisio adnabod pot i fuddsoddi mewn gwario i arbed y gellid ei drin yn wahanol.

Gofynnodd un o’r aelodau sut ydym ni’n gwybod faint sy’n mynd drwy’r gwasanaeth 
mabwysiadu ar hyn o bryd? Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant y byddai’n dod yn ôl gyda’r ffigyrau.

Nododd un o’r aelodau’r cyfeiriad ar dudalen 55 at y ‘Cynllun Trwyddedu Gwaith Ffordd’ 
a gofynnodd faint o bwysau ydym yn ei roi ar Lywodraeth Cymru i gael ateb. Eglurodd y 
Prif Weithredwr ei fod bron â bod yn embaras faint o amser yr oedd hwn wedi bod yma. 
Ei farn bersonol ef oedd y dylid ei dynnu allan o’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig, 
gan mai cynllun cenedlaethol oedd y syniad diweddaraf. Nid oedd cynnydd penodol. 

Cododd un o’r aelodau bryder ynghylch nifer y ‘swyddi staff gwag ar hyn o bryd’ a nodir 
ar dudalen 59. Eglurodd y Prif Weithredwr mai’r peth cyntaf ynglŷn â swyddi gwag yw 
nad ydynt yn fwriadol ond mai dyma ble’r ydym yn ei chael yn anodd llenwi swydd. 
Roedd Iechyd a Diogelwch yn flaenoriaeth gorfforaethol, ond roedd ffyrdd eraill o wneud 
hyn, a nododd fod peth cynnydd wedi bod gydag Iechyd a Diogelwch. Roedd yn 
cydnabod y cydbwysedd rhwng llenwi swyddi a chanfod arbedion posibl. Pe na bai’r 
setliad wedi bod mor ffafriol fe fyddem yn wynebu toriadau ac o bosibl yn amcanu at 
wneud arbedion. Nododd ymarfer parhaus i adnabod pa swyddi oedd yn wag. Eglurodd 
y Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Chymorth i Deuluoedd fod recriwtio ym maes 
Iechyd a Diogelwch wedi bod yn anodd, yn enwedig recriwtio i swydd y Pennaeth. 
Roedd pedair swydd wag wedi cael eu llenwi bellach. Eglurodd eu bod yn gweithio 
gyda’r Adran Adnoddau Dynol i “dyfu ein talent ein hunain”, ond bod peth risg yn 
gysylltiedig â hyn. Rydym yn cynnal cyfarfodydd chwarterol y mae’r Dirprwy Arweinydd 
yn bresennol ynddynt. Mae’r Grŵp Cynghori ar Gludiant i’r Ysgol (STAG) yn darparu ac 
yn sicrhau yr ymdrinnir â materion.

Nododd un o’r aelodau fod y naratif ar dudalen 63 ynglŷn â ‘Gwasanaethau Fflyd’ yr un 
fath ag yn y chwarter diwethaf a holodd a oedd y gwasanaethau fflyd wedi cael eu 
hailstrwythuro. Eglurodd y Prif Weithredwr, o ran gwasanaethau fflyd, ein bod yn 
hyderus bod y gwaith i ailstrwythuro ac adolygu cynhyrchiant wedi cael ei wneud a’i fod 
mor gystadleuol ag unrhyw wasanaeth allanol. Cadarnhaodd y Dirprwy Arweinydd ei fod 
wedi cymryd diddordeb yn hyn a chadarnhaodd y byddant yn hyfyw o safbwynt 
masnachol. 

Fe wnaeth un o’r aelodau nodi tanwariant y gwasanaethau parcio ar Dudalen 62 a 
gofynnodd a ydym yn gwybod bod yr arian gwirioneddol yn cael ei glustnodi ar gyfer 
cynnal a chadw’r tir comin a’r maes parcio yn Nhraeth y Rest. Cadarnhaodd y Pennaeth 
Cyllid a Swyddog A151 Interim mai cyfanswm y tanwariant ar gyfer meysydd parcio 
oedd hwn a’u bod yn cael eu dangos ar godau unigol. Cadarnhaodd y Dirprwy Bennaeth 
Cyllid nad oedd unrhyw danwariant o Draeth y Rest. 

Roedd aelodau’n dymuno gwneud y sylwadau a dwyn y casgliadau canlynol:

Mynegodd aelodau bryder ynghylch y potensial y gallai disgyblion mewn ysgolion â 
diffyg ariannol fod ar eu colled lle mae gweithgareddau allgyrsiol yn y cwestiwn a’i bod 
yn hanfodol bod ysgolion yn cael arweiniad ac yn rhannu arfer gorau ar gyfer sefydlu’r 
rheolaeth orau a’r cyngor gorau ar gyfer sefydlu Grwpiau Cyfeillion.

Roedd yr aelodau’n dawelach eu meddyliau o gael y diweddariad am y gwaith sy’n cael 
ei wneud gan y Grŵp Technegol Plant sy’n Derbyn Gofal a sut yr oedd Maple Tree 
House wedi gostwng nifer y Lleoliadau y Tu Allan i’r Sir ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal 
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a’r costau cysylltiedig. Fe ofynnon nhw am sicrhau bod adroddiad gan y Grŵp 
Technegol Plant sy’n Derbyn Gofal ar gyfer y Pwyllgor Cabinet Rhianta Corfforaethol yn 
cael ei gylchredeg i Aelodau’r Pwyllgor Craffu er gwybodaeth.

Gofynnodd aelodau a ellid archwilio’r posibilrwydd o sefydlu cronfa Buddsoddi i Arbed ar 
gyfer Byw’n Annibynnol yn hytrach na mynegi hyn fel gorwariant, gan bod y gwariant ar 
fesurau ataliol a oedd yn lleihau’r pwysau ar gyllidebau meysydd gwasanaeth eraill. 

Gofynnodd aelodau am nifer y plant sy’n mynd trwy’r Gwasanaeth Mabwysiadu ar hyn o 
bryd.

Mynegodd aelodau bryder ynghylch nifer y swyddi gwag na ellir eu llenwi, ond fe 
wnaethant groesawu’r gwaith a oedd yn cael ei wneud i adnabod y swyddi a pha un a 
ellid recriwtio iddynt.

Gofynnodd aelodau am fwrw ymlaen â’r Pwnc Craffu Iechyd a Diogelwch mewn 
Ysgolion, gan bod y Swyddi Craffu Gwag wedi cael eu llenwi bellach. 

166. STRATEGAETH GYFALAF O 2020-21 YMLAEN

Dechreuodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog A151 Interim trwy ddweud mai mawr oedd ei 
dyled i’r Dirprwy Bennaeth Cyllid a’r Rheolwr Grŵp Interim – Prif Gyfrifydd lle mae’r 
Strategaeth Gyfalaf yn y cwestiwn. Aeth ymlaen trwy egluro bod y rheolaethau mewn 
perthynas â Gwariant Cyfalaf yn seiliedig ar ddeddfwriaeth ac mai’r ail adroddiad oedd 
hwn, yn dilyn cyflwyno’r gofyniad i gyhoeddi Strategaeth Gyfalaf y llynedd. Cyflwynir y 
Strategaeth Gyfalaf i’r Cyngor fel dogfen Fframwaith Polisi ac mae’n cysylltu â’r Cynllun 
Corfforaethol, y Strategaeth Rheoli Trysorlys, y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a 
Chynllun Rheoli Asedau’r Cyngor. Mae gan y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 13 o 
egwyddorion, y mae 3 ohonynt yn cyfeirio at y Rhaglen Gyfalaf. Mae Adran 2 yn sôn am 
wariant cyfalaf ac mae tabl 1 ar dudalen 91 yn nodi’r amcangyfrifon ar gyfer gwariant 
cyfalaf a thabl 2 yn nodi manylion cyllido Cyfalaf. Mae Adran 3 yn cysylltu ag amcanion 
diogelwch, hylifedd ac yna cynnyrch cyfalaf. Mae Adran 4 yn nodi’r cyd-destun ariannol, 
mae Adran 5 yn bwrw golwg ar gynigion gwariant cyfalaf, mae Adran 6 yn rhoi sylw i 
lywodraethu a rheoli risg ac mae Adran 7 yn ymdrin â gwybodaeth a sgiliau.

Er bod yr adroddiad wedi cael ei ddiweddaru, fe nododd y Dirprwy Bennaeth Cyllid y 
byddai’r ffigyrau’n newid ar gyfer y fersiwn derfynol a fydd yn cael ei chyflwyno ochr yn 
ochr â’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ym mis Chwefror, yn unol â’r rhaglen 
gyfalaf wedi’i diweddaru.

Fe wnaeth un o’r aelodau nodi fod y tabl ar dudalen 97 i’w weld fel pe bai’n dangos 
amrywiaeth o godiadau o ran cyfanswm benthyca a rhwymedigaethau hirdymor, e.e. 
£117m yn 18-19, £130m yn 20-21, £135m yn 21-22 a £143m yn 22-23 a gofynnodd a 
oedd unrhyw reswm penodol pam fod 2021 yn edrych yn wahanol iawn. Fe eglurodd y 
Rheolwr Grŵp Interim – Prif Gyfrifydd fod y cynnydd yn y ddyled y flwyddyn nesaf yn 
ymwneud â’r cynnydd mewn gwariant ar y Rhaglen Gyfalaf a chynnydd cysylltiedig yn y 
lefel fenthyca.

Fe wnaeth un o’r aelodau nodi’r egwyddorion arweiniol ar dudalen 89, ac roedd yn deall 
mai’r Cynllun Corfforaethol sy’n llywio buddsoddi cyfalaf, ond sut ydym ni’n sicrhau 
cydraddoldeb ledled y fwrdeistref sirol i gyd. Gofynnodd hefyd beth oedd yn cael ei 
wneud i reoli’r risg ac aros o fewn y gyllideb. Eglurodd y Dirprwy Arweinydd fod dull 
bwrdeistref gyfan yn cael ei ddefnyddio wrth ystyried meysydd sy’n flaenoriaeth e.e. 
Neuadd y Dref Maesteg. Byddwn yn ystyried a allwn gael arian cyfatebol i gefnogi’r 
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prosiect hwnnw e.e. amddiffynfeydd môr ym Mhorthcawl. O ran rheoli’r risg, mae 
hwnnw’n ymarfer anos o lawer, a gallwch oramcangyfrif i wneud yn siŵr eich bod yn 
aros o fewn y gyllideb. Gallwch naill ai roi’r risg ar yr Awdurdod neu ar y contractwr, sy’n 
ysgwyddo’r risg honno. Mae angen i ni reoli hynny a tharo cydbwysedd. Fe wnaeth y 
Pennaeth Cyllid a Swyddog A151 Interim adleisio sylwadau’r Dirprwy Arweinydd, gan 
gadarnhau fod hyn wedi cael ei godi yn y cyngor yn flaenorol, ac mae anaml iawn yr 
ydym yn gweld cynlluniau’n tanwario’r gyllideb. Naill ai rydych yn ceisio’n galed er mwyn 
bod mor gywir â phosibl, ond wedyn gallai ddod yn gynllun di-fudd neu fe rydych yn taro 
cydbwysedd. Mae’r Pwyllgor Archwilio wedi ymddiddori’n frwd ac maent yn cwblhau 
darn o waith i fwrw golwg ar yr amrywiant e.e. adeiladwr, pris, ac amrywiannau yr ydym 
yn eu cael o ran caffael.

Cododd un o’r aelodau fater cyfraddau llog a gofynnodd a oeddem yn cael y fargen 
orau. Eglurodd y Pennaeth Cyllid a Swyddog A151 Interim, er bod cyfraddau llog yn is 
nag erioed, y byddai ein cyfradd ni’n hanesyddol uwch ac na ellir ei newid ar hap. 
Byddai’n rhaid ei phroffilio’n ofalus.

Gofynnodd un o’r aelodau am eglurhad o ran gwybodaeth a sgiliau. Eglurodd y 
Pennaeth Cyllid a Swyddog A151 Interim nad ydym wedi rhoi’r gorau i hyfforddi pobl. 
Rydym yn ceisio darparu ar gyfer hyfforddi pobl a gweithio ac rydym yn parhau i 
hyfforddi staff i astudio CIPFA ac AAT, ac rydym hefyd wedi gofyn am gael bod yn rhan 
o’r cynllun prentisiaethau newydd. 

Roedd aelodau’n dymuno gwneud y sylwadau a dwyn y casgliadau canlynol:

Gofynnodd aelodau sut y gallai’r Awdurdod sicrhau bod cydraddoldeb rhwng 
cymunedau ledled y fwrdeistref sirol o ran buddsoddi cyfalaf a hoffent weld dull mwy 
strategol o ran buddsoddi cyfalaf.

Gwnaeth un o’r Aelodau sylw ynglŷn â gwall yn Nhabl 2 ar dudalen 91, a ddylai nodi 
2020-21.

Cyfeiriodd un o’r Aelodau at Adran 7, tudalen 107 Gwybodaeth a Sgiliau ac roedd yn 
croesawu’r penderfyniad i ddarparu hyfforddiant CIPFA ac AAT yn gorfforaethol a’r cais i 
gael ein cynnwys yn y cyllid prentisiaeth. 

167. CYNLLUN DARPARU GWASANAETHAU – EIN GWELEDIGAETH 5 MLYNEDD 
STRATEGOL

Dechreuodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant trwy 
egluro y byddai cyflwyniad, yn egluro’r weledigaeth strategol, a nododd fod pob agwedd 
ar y Gyfarwyddiaeth mewn un cynllun. Roedd cysylltiad clir â’r Cynllun Corfforaethol, y 
Cynllun Rhanbarthol, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Eglurodd fod y cynllun yn ddogfen fanwl a 
helaeth a oedd wedi’i strwythuro fel ei bod yn cynnwys gosod y cywair, gwasanaethau 
plant, gwasanaethau pontio (plant i fywyd fel oedolion), gwasanaethau gofal 
cymdeithasol i oedolion, gwasanaethau llesiant a chyflawni’r cynllun gweithredu, ac fe 
siaradodd yn fras am bob maes.

Aeth y Rheolwr Rhaglen Newid Busnes drwy gyflwyniad, ac eglurodd ei fod yn seiliedig 
ar y ddogfen. 
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Diolchodd un o’r aelodau i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant a’i thîm am yr adroddiad helaeth a thynnodd sylw at y pwynt ynglŷn â 
chyfathrebu, yn enwedig rhwng yr awdurdod a Chyngor Tref Pen-y-bont. Nododd natur 
gilyddol sianelu adnoddau nad yw’r cyngor yn gallu eu hariannu mwyach. Cytunodd y 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant fod hyn yn rhywbeth 
y gellir bwrw golwg arno ar ôl y cyfarfod.

Fe wnaeth un o’r aelodau nodi’r ystadegau a’r angen i gynllunio rhag blaen a gofynnodd 
a oedd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn cael 
digon o gymorth gan Lywodraeth Cymru i sianelu’r gyllideb ac a oedd unrhyw arwydd o 
unrhyw help gan Lywodraeth Cymru, i bobl dros 85 oed. Fe wnaeth y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant gydnabod y Gronfa Gofal 
Integredig, a oedd yn fuddsoddiad sylweddol yn ein gwasanaeth, ond nododd mai cyllid 
grant oedd hwn o hyd. Rhoddodd y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion rai 
enghreifftiau gan gydnabod y newid mewn demograffeg. Fe wnaeth yr Aelod Cabinet 
dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar nodi’r ymrwymiad o £9m i iechyd 
a gofal cymdeithasol a chadarnhaodd fod yr hyn a oedd yn cael ei wneud dros 
breswylwyr yn ddigymar. Nododd fod y Gweinidog wedi cyhoeddi y bydd Byrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol yn newid tuag at Barciau Iechyd, a nododd fod yr awdurdod yn 
barod ar gyfer hyn ar sail yr asesiad o anghenion y boblogaeth.

Gofynnodd un o’r aelodau am sicrwydd bod yr awdurdod iechyd yn talu ei gyfran lawn. 
Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant fod yr 
arian hwn yn dod drwy’r awdurdod iechyd ond bod rhaid ei wario o fewn y bartneriaeth. 
Roedd arian a oedd yn dod allan o’r sector acíwt yn anos i’w symud. Roedd hi’n teimlo, 
o fewn y gwaith Cymru gyfan, bod gan yr awdurdod berthynas well â’r bartneriaeth o’i 
gymharu ag ardaloedd eraill. O ran CAMHS a Phlant, roedd hwn yn faes sydd dan 
bwysau ac y mae angen buddsoddi ynddo; mae angen adolygu’r cyfraniad iechyd. 
Roedd llawer mwy o waith i’w wneud, ond roedd y sylfeini yno. 

Gofynnodd un o’r aelodau a oedd archwiliad o sgiliau yn y dyfodol wedi cael ei gynnal ac 
a oedd unrhyw un o’n darparwyr gofal yn rhagweld unrhyw broblemau pan fyddwn yn 
gadael yr UE. Eglurodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth 
Cynnar fod y sgyrsiau hynny wedi digwydd ddoe. Roedd arwyddion o broblemau gyda 
recriwtio a chadw a sgyrsiau ynglŷn â sgilio. Mae angen i ni nodi pwysigrwydd rolau 
gweithwyr gofal ac ynglŷn â rhoi iddynt y sgiliau ar gyfer y swydd ar draws Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol. Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant fod cofrestr staff Gofal Cymdeithasol Cymru a’r corff cyfatebol 
ym myd iechyd wedi bod yn cydweithio i godi ymwybyddiaeth o'r prinder sgiliau. Roedd 
I-Care Wales Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried sut i recriwtio staff gan bod pryderon y 
byddai’n well gan bobl fynd i fyd adwerthu. Eglurodd fod yr awdurdod yn ystyried tyfu ein 
talent ein hunain. Eglurodd y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion fod prinder staff 
mewn gwasanaethau oedolion, therapyddion galwedigaethol, gweithwyr cymdeithasol 
mewn Gwasanaethau Plant. Nododd goridor yr M4 a’r diffyg graddfa gyflog 
genedlaethol, gydag awdurdodau eraill megis RhCT yn rhoi cymhelliad, ynghyd â 
Chaerffili, sy’n talu mwy. Yn y pen draw gall pobl symud o gwmpas. Nododd hefyd y bu 
ymdrech ar y cyd yn y Gwasanaethau Plant a nododd eu bod yn dal i golli staff, ond yn 
fewnol yn aml. Nododd yr Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Blynyddoedd 
Cynnar wasanaethau diweddar ffeiriau swyddi, ond ailadroddodd y pwynt ynglŷn â diffyg 
graddfa gyflog genedlaethol.

Gwnaeth un o’r aelodau sylw bod maint y ddogfen yn golygu nad oedd hi’n hawdd 
ymgynghori yn ei chylch a nododd fod y cynllun gweithredu ar ddiwedd y ddogfen yn 
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anghyflawn a gofynnodd am eglurhad mai gwaith ar y gweill ydoedd. Eglurodd y 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant mai gwaith ar y 
gweill ydoedd yn wir a chydnabu fod y ddogfen yn edrych yn noeth, ond y bydd yn cael 
ei phoblogi.

Holodd aelod a oedd unrhyw sôn am fodel cydweithredol ym maes gofal cymdeithasol, a 
dywedodd ei fod o’r farn y dylid rhoi anogaeth ar gyfer y math hwn o fodel e.e. taliadau 
uniongyrchol, a dywedodd ei fod o’r farn y byddai’n dda gweld hyn yn cael ei ymgorffori 
mewn strategaeth hirdymor. Nododd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant fod angen gwaith pellach i ddatblygu modelau cymunedol 
amgen gan gynnwys modelau cydweithredol ac y byddai’n ymgynghori ynghylch hynny 
gyda grwpiau. Mewn perthynas â thaliadau uniongyrchol, roedd hi’n ystyried 
ymddiriedolaethau, a chwmnïau cydweithredol, ac yn teimlo bod cyfle yma, a chydnabu 
nad oedd hynny’n ddigon amlwg yn y ddogfen. Dywedodd yr Aelod Cabinet dros 
Wasanaethau Cymdeithasol a Llesiant y byddai’n ddefnyddiol gofyn i Ganolfan 
Cydweithredol Cymru siarad gyda ni, ar lefel leol. 

Roedd aelodau’n dymuno gwneud y sylwadau a dwyn y casgliadau canlynol:

Cynigiodd un o’r aelodau y galli cyfathrebu â’r Cynghorau Tref mwy ynghylch cyllid ar 
gyfer yr agenda Llesiant adnabod ffyrdd posibl y gallent gysylltu mewn meysydd sy’n 
gorgyffwrdd gydag allgymorth i gyrraedd yr angen mwyaf a pheidio â gwastraffu 
adnoddau.

Dywedodd un o'r Aelodau ei fod yn croesawu’r archwiliad o’r boblogaeth ond ei fod o’r 
farn bod angen archwiliad o sgiliau a gwaith, gyda chydweithrediad gan sefydliadau 
addysg bellach ac uwch o ran y sgiliau a’r wybodaeth y bydd eu hangen yn y dyfodol i 
ddarparu gwasanaethau. 

Mynegodd yr aelodau bryder ynghylch anhawster recriwtio ac fe ofynnon nhw faint o 
recriwtio oedd wedi cael ei wneud, a pha mor aml y mae recriwtio’n digwydd ar gyfer 
gwasanaethau oedolion.

Dywedodd aelodau eu bod yn cydnabod bod yr asesiad o anghenion y boblogaeth yn 
arfer da ac fe ofynnon nhw am ei ledaenu ymhlith yr Aelodau ac am rannu arfer da o ran 
cynnal yr asesiad o’r boblogaeth gyda gwasanaethau eraill.

Mae’r aelodau’n argymell y dylid gwahodd Canolfan Cydweithredol Cymru i roi 
cyflwyniad i’r Awdurdod ynghylch Modelau Cydweithredol. 

168. DIWEDDARIAD AR Y FLAENRAGLEN WAITH

Cyflwynodd Uwch Swyddog y Gwasanaethau Democrataidd – Craffu restr i’r Pwyllgor 
o’r testunau a oedd wedi’u hamserlennu ar gyfer dau gyfarfod nesaf y Pwyllgor yn 
Atodiad A, fel a ganlyn:

 23 Mawrth 2020  - Cydwasanaethau Rheoleiddiol; 

 30 Ebrill 2020     - Proses Gynllunio’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

Gofynnodd y Pwyllgor am sicrhau’r canlynol:
- Bod yr adroddiad yn cynnwys dadansoddiad o’r cynllun datblygu, y broses 

Ymgynghori yn enwedig y tu allan i gynllunio, Cyfleoedd ar gyfer Partneriaethau 
A106, sut y mae’n cysylltu â thwf mewn cyfleoedd swyddi, moderneiddio 
ysgolion, Addysg ôl-16.
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- Bod yr Aelod Cabinet priodol a Swyddogion o’r gwasanaethau Addysg, 
Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai, a Chynllunio’n cael eu gwahodd i fynychu.

Tynnodd Uwch Swyddog y Gwasanaethau Democrataidd – Craffu sylw’r Aelodau at 
Flaenraglen Waith y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Pynciol a oedd yn cynnwys y 
testunau a flaenoriaethwyd ac y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Corfforaethol ar gyfer cylch mis Mawrth o Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu Pynciol yn 
Nhabl 1, a’r rhestr o destunau arfaethedig ar gyfer y dyfodol yn Nhabl 2.

Hysbysodd y Pwyllgor ynghylch y diweddariadau canlynol i dabl 1:

- Roedd y Cyfarfod ar y Cyd rhwng PTaChP1 a PTaChP2 a oedd wedi’i 
amserlennu ar gyfer 9 Mawrth wedi cael ei symud i 19 Mawrth am 2:30pm i 
ystyried adroddiadau ar Deithio gan Ddysgwyr ac Addysg Ôl-16 ar ôl ymgynghori 
fel a ofynnwyd.  

- Roedd Troseddau Ieuenctid wedi cael ei gadarnhau fel testun ar gyfer PTaChP1 
ar 20 Ebrill.

- Byddid yn gofyn am eglurhad pellach o gwmpas yr adroddiad Rheoli Gwastraff / 
Y Ganolfan Wastraff i PTaChP3 ar 27 Ebrill yng nghyfarfod mis Mawrth. 

169. EITEMAU BRYS

Dim. 

Daeth y cyfarfod i ben am 12:59
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BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL

REPORT TO CORPORATE OVERVIEW AND SCRUTINY COMMITTEE

13 JULY 2020

REPORT OF THE MONITORING OFFICER 

ESTABLISHMENT OF A CROSS-PARTY RECOVERY PANEL – COVID-19 PANDEMIC

1. Purpose of report

1.1 The purpose of this report is to establish a Cross-Party Recovery Panel  with the 
aim of shaping, informing and advising Cabinet on the Council’s recovery planning 
to form the basis of the recovery phase of the Covid-19 pandemic. 

2. Connection to corporate well-being objectives / other corporate priorities

2.1 This report assists in the achievement of the following corporate well-being 
objectives under the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015:-  

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

2. Helping people and communities to be more healthy and resilient - 
taking steps to reduce or prevent people from becoming vulnerable or 
dependent on the Council and its services.  Supporting individuals and 
communities to build resilience, and enable them to develop solutions to 
have active, healthy and independent lives.

3. Smarter use of resources – ensure that all resources (financial, physical, 
ecological, human and technological) are used as effectively and efficiently 
as possible and support the creation of resources throughout the community 
that can help to deliver the Council’s well-being objectives.

3. Background

3.1 On 23 March 2020 the UK Government imposed a nationwide lockdown in an effort 
to help minimise the spread of coronavirus.  The Council has undergone significant 
change during this period, in that some services have been created, some services 
stopped and some staff have been redeployed.    

3.2 The recovery of the County Borough following the Covid-19 pandemic is a 
significant and complex programme that has a key role to play in the economic 
vitality and community resilience of the Borough and its residents.  

3.3 The Chief Executive presented a report to the meeting of Cabinet on 30 June 2020 
for a proposed approach to recovery planning from Covid-19.  The recovery 
programme has the following 3 strands:
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Restart 
 Immediate response to the critical issues/priorities identified; 
 Operational planning to move from essential services model now being 

completed.  

Recover  
 establish a Recovery Panel to help shape, inform and advise on the 

Council’s recovery planning; 
 develop an integrated recovery report based on the service area returns due 

by the end of July 2020;  
 Develop an amended budget for 2020-21 and Medium Term Financial 

Strategy (MTFS)  and repurposed and readjusted 2020/21 Corporate plan 
and corporate risk assessment by September 2020.   

Renew 
 Work to commence on an engagement programme with partners, Members, 

staff and citizens over the summer and autumn, and assess the proposed 
Community Impact Assessment to be carried out by the Public Services 
Board (PSB). 

 Develop a new policy framework and new corporate plan based on what the 
new normal will need to look like for the Council to deliver sustainable and 
effective services for the next 5-10 years.

3.4 Some key recovery priorities and considerations were identified in the report to 
Cabinet including: 

1. Reopening Schools in September
2. Responding to the economic crisis 
3. Future sustainability of culture and leisure venues (and sector)
4. Safe streets, active travel and public transport
5. Homelessness: provision and services post lockdown
6. Supporting the most vulnerable, and those who care for them, including
nurturing the excellent relationship with the Third Sector and developing and
enhancing community resilience
7. Stopping the spread and return of the virus: Health and Safety; provision of a
stockpile of Personal Protective Equipment (PPE); ongoing Contact Tracing
8. Waste: Returning all services safely
9. Reopening and enhancing community Hubs and Libraries
10.Digital services: Opportunities and Risks, for example increased public appetite 
for digital services but also risk of digital cyber fraud. 

3.5 Cabinet at its meeting on 30 June 2020 also approved the commencement of a 
process of Local Economic Recovery Planning and, in so doing, established a 
Bridgend County Economic Task Force.  The Task Force will develop an economic 
plan for the future of the County Borough which will include action to help 
businesses adapt to the changing economic landscape and improve resilience, as 
well as support for residents to develop new skills, training and employment 
opportunities.  The work of the Task Force will be invaluable to the role of the 
Recovery Panel.
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4. Current situation/proposal

4.1 The scale of change that will need to be effected will be considerable. It is crucial 
that the impact of proposed changes on residents, including those with protected 
characteristics, as well as the financial impacts of the changes are fully considered 
as part of the recovery exercise. The proposed establishment of a Cross-Party 
Recovery Panel  will inform, support and challenge the recovery exercise and also 
ensure that Members of Scrutiny have an opportunity to feed into and shape 
thinking.

4.2 The remit of the Recovery Panel is as set out in the draft Terms of Reference 
attached as Appendix 1.  Any expansion of the remit should not be undertaken 
without the agreement of the Corporate Overview and Scrutiny Committee.

4.3 The Panel should take a structured approach to the examination of the recovery 
process with the aim of identifying key issues to examine in more detail and make 
recommendations to Cabinet.  It is proposed that at the first meeting of the 
Recovery Panel the Panel will approve the attached draft Terms of Reference and 
will identify key issues to examine in greater depth for future meetings.     

4.4 Membership of the Recovery Panel  will comprise the 12 Members of the Corporate 
Overview and Scrutiny Committee (COSC). There is representation from all three 
Subject Overview and Scrutiny Committees (SOSCs) on the COSC, including 
Group Leaders and Scrutiny Chairs.  The knowledge and experience gained 
through their work as members of the Budget Research and Evaluation Panel can 
be utilised within the recovery process and will provide an opportunity to help 
develop and shape future strategies that could feed into the Authority’s Corporate 
Plan and MTFS.  

4.5 The Public Service Board is committed to playing a role in supporting the recovery 
and for a co-ordinated approach to be undertaken across all partners of the County 
Borough and to help align efforts to rebuild the economy while also minimising the 
impact of the crisis for disadvantaged communities and the environment.   The PSB 
will be undertaking a Community Impact Assessment (CIA) in order to understand 
how the pandemic and lockdown has affected services and communities within the 
County Borough and what that means for wellbeing.  The information gathered in 
the CIA will be used to consider where to adapt service delivery, to respond to 
communities most affected or at risk, how to benefit from positive changes and how 
partners can work together both in the short term and to improve resilience in the 
longer term. The assessment will be done as much as possible across the Cwm Taf 
Morgannwg area in conjunction with Cwm Taf PSB.  It is recommended that the 
Recovery Panel works closely with the PSB and regional partners to ensure that 
people and businesses across the regions they represent are getting the support 
they need.  

 
4.6 The Local Government Association as part of its conference programme has held a 

series of webinars which will be of particular use to Members in the recovery 
planning (https://www.local.gov.uk/lga-annual-conference-webinars).  In addition, 
the Local Government Association has also provided some helpful information via 
its Covid-19 Good Council Practice page, which sets out the work being undertaken 
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by local government to address the challenges brought by Covid-19 across all local 
government services (https://www.local.gov.uk/covid-19-good-council-practice).  

4.7 The recommendations and or findings of the Panel  will be presented to the Cabinet  
for consideration.    

5. Effect upon policy framework and procedure rules

5.1 None.

6. Equality Impact Assessment

6.1 Equality Impact Assessments will be undertaken to identify any disproportionate 
effect of the pandemic on some communities and individuals.  

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

7.1 The establishment of the Panel and its considerations will have regard to the 
sustainable development principles of the Well-being of Future Generations (Wales) 
Act 2015 and the five ways of working. 

8. Financial implications

8.1 This report has no direct financial implications. The Panel  will operate within 
existing budgets.  

9. Recommendation

9.1 It is recommended that the Committee note the report and approve the establishment 
of a Cross-Party Recovery Panel comprising the 12 Members of the Corporate 
Overview and Scrutiny Committee.  

Kelly Watson 
Chief Officer – Legal, HR and Regulatory Services and Monitoring Officer 
Bridgend County Borough Council 
Civic Offices 
Angel Street, Bridgend, CF31 4WB
Kelly.watson@bridgend.gov.uk 

Background documents: None
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Covid-19 Cross-Party Recovery Panel  

Draft Terms of Reference

Purpose of Panel 

The Panel has no decision making powers,  but it shall inform, support and challenge the 
recovery exercise and ensure that Elected Members, officers and key partners have an 
opportunity to feed into and shape thinking.  

It will support and advise on approaches that could form the basis of the recovery phase of 
the Covid-19 pandemic, including:

 To conduct a thorough examination of the recovery process with the aim of 
identifying key issues to examine in more detail and make recommendations to 
Cabinet; 

 To test  proposals for resuming council functions and services against current 
government guidance and other relevant considerations;

 To call for evidence from key partners and work alongside the Public Service Board 
and commission research and advice;  

 To work in conjunction with the Bridgend County Economic Task Force on Local 
Economic Recovery Planning;   

 To consider the evidence and its impact on policies, protocols and plans to take 
account of a new economic reality;

 To review the evidence and its impact on communities and continue this throughout 
this period which will support future strategic focus and ultimately support a revised  
Medium Term Financial Strategy and Corporate Plan;

 To ensure sound financial estimates of the response and recovery phases are 
developed; 

 To ensure the adequacy of governance arrangements to support the recovery phase;
 To focus on developing strategies and collective action to rebuild the economy whilst 

also minimising the impact of the crisis for disadvantaged communities and the 
environment;  

 To present recommendations and findings of its work to Cabinet.  

The Panel will also receive updates from the Public Service Board on the various internal 
and external workstreams as they are delivered.

The administration and functions of the Panel will be held to the same standards expected by 
the relevant legislation in relation to local authority overview and scrutiny committees. 

Membership 

Membership of the Recovery Panel  will comprise the 12 Members of the Corporate 
Overview and Scrutiny Committee.    There is representation from all three SOSCs on the 
COSC, including Group Leaders and Scrutiny Chairs.  The knowledge and experience 
gained through their work as members of the Budget Research and Evaluation Panel can 
be utilised within the Recovery process and will provide an opportunity for the Panel to 
help develop and shape future strategies that could feed into the Authority’s Corporate 
Plan and MTFS.  
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Meetings

The Chair and Vice-Chair of the Panel shall be appointed by the Panel at its first meeting. 

The meetings will be supported by the Chief Executive and the Scrutiny Team and by other 
relevant officers as required.  

Meetings will be held monthly, but these may vary in frequency as the situation requires 
and based on need.  Meetings may be rearranged, cancelled or additional meetings 
scheduled with the agreement of the Chair. 

Meetings are to be held in private session but Members may request access to information 
on a confidential basis.   

The quorum will be a minimum of six of the members of the Panel.

Review

The work of the Recovery Panel will be subject to monitoring and evaluation in six months.  
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BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL

REPORT TO THE CORPORATE OVERVIEW AND SCRUTINY COMMITTEE

13 JULY 2020

REPORT OF THE CHIEF OFFICER – LEGAL, HR & REGULATORY SERVICES

FORWARD WORK PROGRAMME UPDATE

1. Purpose of Report.

1.1 To provide Members of the Committee with a list of potential Forward Work 
Programme items for formal prioritisation.

2. Connection to Corporate Well-being Objectives/Other Corporate Priorities.

2.1 This report assists in the achievement of the following corporate well-being 
objectives under the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015:

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

2. Helping people and communities to be more healthy and resilient - 
taking steps to reduce or prevent people from becoming vulnerable or 
dependent on the Council and its services.  Supporting individuals and 
communities to build resilience, and enable them to develop solutions to 
have active, healthy and independent lives.

3. Smarter use of resources – ensure that all resources (financial, physical, 
ecological, human and technological) are used as effectively and efficiently 
as possible and support the creation of resources throughout the community 
that can help to deliver the Council’s well-being objectives.

3. Background.

3.1 Under the terms of Bridgend County Borough Council’s Constitution, each Overview 
and Scrutiny Committee must publish a Forward Work Programme (FWP) as far as 
it is known.  

3.2 An effective FWP will identify the issues that the Committee wishes to focus on during 
the year and provide a clear rationale as to why particular issues have been selected, 
as well as the approach that will be adopted; i.e. will the Committee be undertaking 
a policy review/ development role (“Overview”) or performance management 
approach (“Scrutiny”).

3.3 The FWPs will remain flexible and will be revisited at each Corporate Overview and 
Scrutiny Committee (COSC) meeting with input from each Subject Overview and 
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Scrutiny Committee (SOSC) and any information gathered from FWP meetings with 
Corporate Directors and Cabinet.

4. Current situation / proposal.

4.1 The Corporate Overview and Scrutiny Committee have responsibility for setting and 
prioritising the overall Forward Work Programme for the SOSCs.

4.2 The following topics have been prioritised and agreed by the COSC: 

COMMITTEE SUBJECT
COSC Shared Regulatory Services

COSC Replacement Local Development Plan 

SOSC3 Working Towards Plastic Free Bridgend

SOSC2 Remodeling Children's Residential Services Project

SOSC1 Youth Offending Services 

SOSC3 Waste Management/Refuse Centre

4.3 The list has been compiled from suggested items at meetings of each of the
Overview and Scrutiny Committees. It also includes information proposed from
Corporate Directors, detail from research undertaken by Scrutiny Officers and
information from FWP Development meetings between the Scrutiny Chairs and
Cabinet.

Corporate Parenting

4.4 Corporate Parenting is the term used to describe the responsibility of a local authority 
towards looked after children and young people.  This is a legal responsibility given 
to local authorities by the Children Act 1989 and the Children Act 2004. The role of 
the Corporate Parent is to seek for children in public care the outcomes every good 
parent would want for their own children. The Council as a whole is the ‘corporate 
parent’ therefore all Members have a level of responsibility for the children and young 
people looked after by Bridgend. 1

4.5 In this role, it is suggested that Members consider how each item they consider 
affects children in care and care leavers, and in what way can the Committee assist 
in these areas.  

4.6 Scrutiny Champions can greatly support the Committee in this by advising them of 
the ongoing work of the Cabinet Committee and particularly any decisions or changes 
which they should be aware of as Corporate Parents.

Identification of Further Items

1 Welsh Assembly Government and Welsh Local Government Association ‘If this were my child…  A 
councillor’s guide to being a good corporate parent to children in care and care leavers’, June 2009
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4.7 The Committee are reminded of the Criteria Form which Members can use to propose 
further items for the FWP which the Committee can then consider for prioritisation at 
a future meeting.  The Criteria Form emphasises the need to consider issues such 
as impact, risk, performance, budget and community perception when identifying 
topics for investigation and to ensure a strategic responsibility for Scrutiny and that 
its work benefits the organisation.

5. Effect upon Policy Framework& Procedure Rules.

5.1 The work of the Corporate Overview and Scrutiny Committee relates to the review 
and development of plans, policy or strategy that form part of the Policy Framework 
and consideration of plans, policy or strategy relating to the power to promote or 
improve economic, social or environmental wellbeing in the County Borough of 
Bridgend. 

6. Equality Impact Assessment 

6.1 There are no equality impacts arising directly from this report. 

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

7.1 The Act provides the basis for driving a different kind of public service in Wales, with 
5 ways of working to guide how public services should work to deliver for people. The 
following is a summary to show how the 5 ways of working to achieve the well-being 
goals have been used to formulate the recommendations within this report:

 Long-term - The approval of this report will assist in the Planning of Scrutiny
business in both the short-term and in the long-term on its 
policies, budget and service delivery

 Prevention - The early preparation of the Forward Work Programme allows 
for the advance planning of Scrutiny business where Members 
are provided an opportunity to influence and improve decisions 
before they are made by Cabinet

 Integration - The report supports all the wellbeing objectives

 Collaboration - Consultation on the content of the Forward Work Programme    
has taken place with the Corporate Management Board, Heads 
of Service, Elected Members and members of the public

 Involvement - Advanced publication of the Forward Work Programme 
ensures that the public and stakeholders can view topics that will 
be discussed in Committee meetings and are provided with the 
opportunity to engage. 

8. Financial Implications. 

8.1 The delivery of the Forward Work Programme will be met from within existing 
resources for Overview and Scrutiny support. 
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9. Recommendation.

9.1 The Committee is recommended to:

 Confirm the items prioritised as outlined in paragraph 4.2 and those items 
delegated to the Subject Overview and Scrutiny Committees;

 Identify additional items using the Criteria Form for future consideration on the 
Scrutiny Forward Work Programme.  

K Watson
Chief Officer - Legal, HR & Regulatory Services

Contact Officer: Meryl Lawrence 
Senior Democratic Services Officer - Scrutiny

Telephone: (01656) 643515

E-mail: scrutiny@bridgend.gov.uk  

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

Background documents: None 
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