ARGYMHELLION IS BWYLLGOR MWYNDERAU
NOS IAU 21ain IONAWR 2016
YN SIAMBR Y CYNGOR AM 7.00 O’R GLOCH
Presennol:
Cynghorwyr:
Erwyn Jones
Mel Goch ap Meirion
Annwen Daniels
Rory Francis
Kevin Baldwin
Phillip Glostner & Mike, Angry Scones Racing Team

Ymddiheuriad:
Cynghorydd:
Bedwyr Gwilym
Will G Roberts

DATGAN DIDDORDEB
Ni fu i unrhyw Gynghorydd Datgan Diddordeb
Penodwyd y Cynghorydd Kevin Baldwin i Gadeirio’r cyfarfod
1. Angry Scones Racing Team
Mae prydles yr Angry Scones Racing Team ar fin dod i ben yn y Parc Sglefrio. Cafwyd
trafodaeth ynglŷn ag ymestyn y brydles am gyfnod o bum mlynedd ychwanegol. Roedd yr
Is-Bwyllgor yn barod wedi gofyn i’r Angry Scones Racing Team gadarnhau eu bod yn cadw
at delerau’r brydles ac os byddent yn fodlon codi ffens neu sgrin neu reilen o amgylch y trac
rasio i warchod defnyddwyr rhag ceir yn gadael y trac rasio ar gyflymder .
Argymell: Ar amod bod yswiriant atebolrwydd cyhoeddus o £2 miliwn mewn lle, gyda
chopi o’r dystysgrif i’w roi i’r Cyngor Tref ac i’r Angry Scones Racing Team wneud cais i
newid y caniatâd cynllunio i gynnwys ei ddefnyddio ar y Sul ac ar ôl 6.00, cytunwyd i gynnig
prydles am gyfnod o 5 mlynedd gan gychwyn ar 8fed Mawrth 2016. Yn y cyfamser
cytunodd yr Angry Scones Racing Team I gadw at y cymalau sydd yn eu prydles bresennol ac
i roi copi o’r yswiriant atebolrwydd cyhoeddus i’r Cyngor Tref pob blwyddyn.
2. Parc Sglefrio
Yn dilyn cyfarfod gyda’r Rhingyll Iwan Jones cafwyd cadarnhad bod yr heddlu yn awyddus
iawn i gyd weithio gyda’r Cyngor Tref ynglŷn â’r Parc Sglefrio. Bydd cais am grant tuag at y
gost o osod lloches ieuenctid (os na fydd un wedi ei ddarganfod yn y cyfamser) yn cael ei
wneud yn fuan. Mae arian pellach ar gael tuag at wasanaethau ieuenctid ond mae rhan
helaeth o hwn yn barod wedi ei glustnodi.
Argymell: I dderbyn y wybodaeth ac i gyd weithio a’r heddlu.

3. Sgwâr Rawson
Nid yw’r arwydd Sgwâr Rawson bydd wedi ei gwblhau a’i osod. Cafwyd trafodaeth ynglŷn â
chyfrifoldebau’r Cyngor Tref ar y darn tir yma ar ol 1af Ebrill 2016. Mae angen ei
chwynnu’n arw a phlannu yno nes at yr haf.
Argymell: I dderbyn y wybodaeth ynglŷn â’r arwydd gyda Chynghorydd am fynd a chopi
arall o logo’r Cyngor Tref i gwmni Llechwedd. I gysylltu eto a Chyngor Gwynedd i gael
gwybodaeth ynglŷn â ble aeth yr arian a glustnodwyd ar gyfer cynnal a chadw canol y dref.
4.

Arwyddion
Bu i Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ofyn am farn y Cyngor Tref
ynglŷn â chais am gael gosod arwyddion wrth ddynesu at y dref.
Argymell: Bu i’r cyfarfod ddatgan eu siom bod cais uniaith Saesneg wedi ei wneud gyda
gwallau wrth ysgrifennu enwau lleol. Mae’r Cyngor Tref yn barod wedi gwneud cais o’r un
fath ac wedi cael gwybod bod y gost yn debygol o fod oddeutu £2000 ar gyfer pob arwydd
oherwydd y gost gyfreithiol ar gyfer gosod arwyddion ar gefnffyrdd. Y Cynghorydd Kevin
Baldwin I gysylltu â’r person a wnaeth y cais.

5.

Rheilffordd
Cafwyd trafodaeth ar y cynnig gan y Cynghorydd Bedwyr Gwilym yng nghyfarfod arferol
o’r Cyngor Tref ar 14eg o Ionawr 2016 sef - ‘Yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol
y llinell rhwng y Blaenau a Thrawsfynydd ym mis Gorffennaf 2015, a’r cwynion cynyddol
sydd yn cael ei dderbyn gan drigolion lleol. Yr wyf yn galw ar Gyngor Tref Ffestiniog i
lunio holiadur er mwyn canfod barn trigolion yr ardal ar ddyfodol y llinell ac i sicrhau bod
pob un annedd o fewn ffiniau’r Cyngor yn derbyn o leiaf un holiadur drwy’r post.’
Argymell: Ni fyddai trefnu arolwg mawr am hyn yn ddefnydd da o adnoddau prin y
Cyngor. I drafod sut gall cais gael ei wneud i’r Loteri Fawr gydag Antur Stiniog o gofio bod
anawsterau gydag unrhyw brydles a gynigwyd iddynt wedi golygu nad oedd arian ar gael gan
y Loteri Fawr, hwyrach byddai’n dda beth i ysgrifennu at ein Haelod Seneddol ar ol trafod
hyn gydag Antur Stiniog.

6. Gwirfoddolwyr
Cafwyd trafodaeth ar y cynnig gan y Cynghorydd Bedwyr Gwilym yng nghyfarfod arferol
o’r Cyngor Tref ar 14eg o Ionawr 2016 sef ‘Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn nifer o glybiau,
mudiadau, a gweithgareddau diwylliannol a hamdden yn ein cymuned. Gyda hynny mewn
golwg, ’rwyf yn galw ar y Cyngor Tref i gydnabod ac i ddathlu'r gwaith ardderchog sy’n cael
ei wneud gan wirfoddolwyr drwy sefydlu gwobrau ‘Gwirfoddolwr y flwyddyn’. Nid yn unig
fydd hyn yn dweud diolch, ond yn gyfle hefyd i hybu gwirfoddoli, gan annog eraill i
wirfoddoli yn y gymuned.’
Argymell: Mae Is-Bwyllgor Adnoddau yn barod wedi clustnodi £750 yn y braesept ar gyfer
hyn. I gytuno ar 5 categori ac i dderbyn dyluniad y poster ac i annog enwebiadau yn y
flwyddyn ariannol newydd. I geisio trefnu cyngerdd i gyd fynd a’r gwobrwyo.

